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I. Економічна теорія

УДК 330.101:338.22 (477)
О. М. Москаленко, к.е.н., доцент,

докторант кафедри політичної економії
обліково-економічних факультетів,

ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ПРОЯВ ЕВОЛЮЦІЇ

ОБ’ЄКТИВНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена обґрунтуванню вихідних переду-
мов і необхідності формування теорії випереджаючого економіч-
ного розвитку в результаті еволюції об’єктивних потреб суспільст-
ва. На основі вимог до структури наукових теорій запропоновані її
власні та допоміжні основи, такі як методологічні, прототеоретич-
ні, логічні та філософські. Предметом дослідження виступає випе-
реджаючий економічний розвиток як об’єктивний процес. Доведе-
но практичну значущість і сутність випереджаючого економічного
розвитку. Результати даного дослідження доповнюють теорію
економічного розвитку, сприяють розширенню прогностичного ін-
струментарію та виконанню позитивної функції сучасної економіч-
ної теорії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: теорія випереджаючого економічного розвитку,
прототеоретичні основи, методологічні основи, модель, еволюція,
потреби сучасного суспільства.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обоснованию исходных предпо-
сылок и необходимости формирования теории опережающего
экономического развития в результате эволюции объективных по-
требностей общества. На основе требований к структуре научных
теорий предложенные ее собственные и вспомогательные осно-
вания, такие как методологические, прототеоретические, логичес-
кие и философские. Предметом исследования выступает опере-
жающее экономическое развитие как объективный процесс.
Доказано практическую значимость и сущность опережающего
экономического развития. Результаты данного исследования до-
полняют теорию экономического развития, способствуют расши-
рению прогностического инструментария и выполнению позитив-
ной функции современной экономической теории.

6© О. М. Москаленко, 2013
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория опережающего экономического раз-
вития, прототеоретические основания, методологические основа-
ния, модель, эволюция, потребности современного общества.

ANNOTATION. The article is devoted to the justification of initial
assumptions and necessity of foundation the theory of outstripping
economic development as a result of society’s objective needs
evolution. On the basis of the requirements for the structure of
scientific theories the author offered own and supporting grounds of
the theory of outstripping economic development, such as
methodological, proto-theoretical, logical and philosophical ones. The
object of the research is the outstripping economic development as an
objective process. It has proved the practical significance and
essentiality of outstripping economic development. Results of the
research supplement the theory of economic development, promote
the expansion of predictive tools and implementation of positive
function of modern economic theory.

KEY-WORDS: outstripping economic development, theory of outs-
tripping economic development, proto-theoretical grounds, metho-
dological grounds, model, evolution, needs of contemporary society.

Постановка проблеми. Логіка економічного розвитку є, на
наш погляд, дуже складною. Упродовж еволюції людства зміню-
валась суспільна свідомість щодо процесу соціально-економіч-
ного розвитку як явища в формі невідворотного довгострокового
зростання, що генерується удосконаленням виробничих сил, які,
у свою чергу, здійснюють революційний вплив на інституціона-
льну структуру суспільства. Однак, прогресивне трактування су-
спільством і людиною економіко-історичного процесу сформува-
лось не відразу, а стало досягненням тільки Нового часу. Прог-
ресивне пожвавлення соціально-економічного оптимізму чітко
простежується в роботах релігійного філософа Фоми Аквінсько-
го. Його думка соціологічного толку сприяла «перетворенню»
людини в рушійну силу соціально-економічного розвитку із впро-
вадженням у свідомість людства тези «знати, щоб вірити», на
противагу ключовій ідеї патристики «віра вище розуму» [9,
с. 416].

Аналіз досліджень і публікацій. Сутнісне наповнення явища
соціально-економічний розвиток у розрізі таких підходів, як цик-
лічно-хвильовий, регрес і прогрес, комплексно проаналізував у
своїй праці «Стратегии модернизации в мировой экономике»
(2013) російський учений О. Мальцев [6, с. 10—38]. За проведе-
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ним ним логіко-історичним аналізом економічний розвиток в іс-
торичній ретроспективі та еволюції суспільної свідомості щодо
неї постає в сценарній формі песимістичного і оптимістичного
представлення суспільного та індивідуального та розуміння лю-
диною себе в універсуумі. Логіка циклічно-хвильового підходу
економічного розвитку, представниками якого були Платон
(428—348 рр. до н.е.), Аристотель (384—322 рр. до н.е.), Н. Ма-
кіавеллі (1469—1527 рр.), Дж. Віко (1668—1744 рр.), Т. Мальтус
(1766—1834 рр.), Г. Рюккерт (1823—1875 рр.), О. Шпенглер
(1880—1936 рр.) та інші, зводилась до постулату екзистенціаль-
ної статичності буття, яке трансформувалось у принциповий ви-
сновок про розвиток як процес, що не видозмінює субстанціона-
льні основи світобудови. Послідовна зміна періодів піднесення і
падіння в кінцевому розумінні означає «гру з нульовою сумою»,
коли соціум здійснює еволюційний кругообіг і повертається до
висхідної точки. Прогресивний підхід до логіки соціально-
економічного розвитку як процесу, що пов’язаний з його інтер-
претацією мислителями і вченими (Августин (354—430 рр.), Ак-
вінат (1225—1274 рр.), Ф. Бекон (1561—1626 рр.), Т. Гоббс
(1599—1679 рр.), Р. Декарт (1596—1650 рр.), Д. Юм (1711—1776
рр.) Ж. Тюрго (1727—1781 рр.), Ж.-А. Кондорсе (1743—1794
рр.), Дж. С. Мілль (1806—1873 рр.), К. Маркс (1818—1883 рр.),
А. Гершенкрон (1904—1978 рр.), У. Ростоу (1916—2003 рр.), Д.
Белл (1919—2011 рр.), О. Тоффлер (н. 1928 р.) у формі неухиль-
ного сходження від помилки до істини, заснований на зростанні
людських потреб і ускладненні всіх сторін суспільного життя.
Антропоцентричний характер концепція економічного розвитку
набула в процесі емпіричного опробування та оцінки результатів
людської діяльності в епоху Ренесансу і прийняла масовий хара-
ктер у Новий час. Розвиток набув форми неухильного руху впе-
ред, а індивід отримав право перетворювати природу на свій роз-
суд. У значній мірі прискорений економічний розвиток і темпи
економічного зростання Західної Європи, що поклало початок
перетворенню прогресивного підходу (розуміння) логіки процесу
соціально-економічного розвитку, як панівної думки, зобов’язані
кількісному та якісному зростанню знань.

Методологічним базисом гуманітарного дискурсу 1950—
1970-х рр. стало оптимістичне бачення майбутнього людства.
Визначальний внесок у зародження даної концепції здійснили
Р. Арон, Д. Белл, Е. Домар, К. Кларк, У. Ростоу, Р. Солоу,
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У. Тоффлер, Р. Харрод та ін. Ключовою ідеєю даної економічної
думки став технологічний детермінізм, що передбачав мобіліза-
ційну стратегію девелопменталізму, засновану на активній пози-
ції держави і мобілізованого суспільства в напрямку розвитку для
переходу в постіндустріальну епоху.

Цілі статті полягають в ідентифікації причин формування те-
орії випереджаючого економічного розвитку, як системи знань,
що описує та пояснює економічні процеси проривного характеру
в економічній історії успішних економік, виявляє закономірності
їх функціонування та розвитку, та є проявом еволюції об’єк-
тивних потреб світового суспільства на сучасному етапі, а також
в обґрунтуванні власних і допоміжних основ даної наукової тео-
рії.

Виклад основних результатів дослідження. Однак людино-
центрична парадигма некласичної науки виникла не одразу, а
стала завершеною ключовою ознакою постнекласичної науки в
останній третині ХХ і на початку ХХІ ст. Після другої світової
війни панував технологічний детермінізм. Ми можемо відмітити
наявність локальних осередків науки щодо звернення до людини
як суб’єкта і кінцевої мети економічного розвитку, що можна
прослідкувати в футурологічних концепціях. Однак цьому пере-
дував процес цільової індустріалізації, нарощення військової мо-
гутності, становлення моделі масового споживання як форми за-
доволення матеріальних потреб світового суспільства.

Однак наприкінці ХХ—на початку ХХІ ст. концепція техно-
логічного детермінізму змістилася в площину песимістичного
бачення майбутнього і необхідності пошуку альтернативних ва-
ріантів розвитку людства. З нашої точки зору причини подібних
парадигмальних зрушень слід шукати в змінах конфігурації між-
народної економічної системи, коли за межами розпаду біполяр-
ної системи, відбулося переміщення центрів ефективності світо-
вого господарства, відносного багатства та економічної
впливовості із Заходу на Схід, що набуло з 2000-х рр. стійкого
характеру.

Помічаючи особливості сучасного соціально-економічного
розвитку, економічна теорія рефлексує процеси, що протікають у
суспільстві, чому зобов’язана поява теорії економічного розвит-
ку, теорії «нового» зростання, теорій інституційно-еволюційного
напрямку. Відбувається якісна трансформація потреб світового
суспільства, в умовах ускладнення всієї системи світогосподар-
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ських зв’язків, взаємин держав, зміни характеру міжнародної
конкуренції та способах її ведення, постійно зростаючої нерівно-
мірності розвитку, як між країнами, так і всередині самих країн, і
безлічі інших чинників економічного і цивілізаційного характеру.
Таким чином, сучасна людина детермінує новий техніко-еконо-
мічний спосіб виробництва, який визначає і формує нові потреби,
що виникають на випередження, — духовні, інтелектуальні, фізі-
ологічні (наприклад, потенціал здоров’я), — тобто вимоги до
якості і рівня життя, а також до навколишньому середовища
проживання. Змінюється спосіб життя людини, виникає новий
образ суспільства з підвищеною інтелектуальною активністю,
який за типом можна віднести до інноваційного суспільства,
постіндустріального суспільства та ряду інших типів суспільств з
футурологічної точки зору. Тому виникнення теорії випереджаю-
чого економічного розвитку можна вважати логічним продов-
женням теорії економічного розвитку, теорії інноваційної і теорії
інформаційної економіки.

У наш час очевидною основою розвитку суспільства стає зро-
стання вільного часу, а виробництво в результаті його автомати-
зації більше не потребує масової робочої сили. Наука і технології
заміщують працю робітників, що сприяє розвитку процесу усус-
пільнення знань та інформації. Як наслідок, однією із потреб су-
часного світового суспільства стає потреба у свободі особистос-
ті, у певному розмірі та обсязі, що надається соціумом для наро-
щування її суспільно корисних здібностей. Свобода, таким чином,
виступає критерієм суспільного прогресу. Відповідно міра роз-
витку господарського укладу, рівень його технологічної відпові-
дності світовому рівню, буде визначатися рівнем створених у
ньому умов для вдосконалення особистості.

Протиріччя в системі людина-капітал, як зазначають російські
вчені О. Бузгалін та А. Колганов, сприяють тому, що капітал ви-
кликає до життя дві суспільні сили, які не можуть до кінця зміс-
товно собі підкорити, а саме: усуспільнення, яке проявляється в
матеріальному виробництві, і масову творчу діяльність у креато-
сфері. Ці обидві суспільні сили вимагають вирішення двох «над-
задач» майбутнього суспільства — планомірності виробництва і
звільнення праці [13, с. 110]. Цей імператив дозволяє нам сфор-
мулювати зміст ще однієї стратегічної потреби світового суспіль-
ства: потреба в планомірності та збалансованості виробництва,
за умови створення можливостей для соціально-престижної тво-
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рчої діяльності людини в рамках корпорації та участі у власності
корпорації.

Потреби світового суспільства в їх ціннісній інтерпретації но-
сять довгостроковий цільовий характер і можуть бути задані у
формі економічних інваріантів для забезпечення деякої прогно-
зованості трансформацій в економічній системі з метою їх забез-
печення. Цільовою потребою світового суспільства стає досяг-
нення добробуту людини, розвиток її в праці, зростання вільного
часу. Рівень диференціації населення за рівнем доходів повинен
зберігатися як механізм стимулювання висококваліфікованої, ін-
телектуальної (творчої), ефективної праці, і повинен обумовлю-
ватися відмінностями в здібностях людей та інтенсивністю вико-
ристання цих здібностей.

Не менш важливою потребою сучасного світового суспільст-
ва, що витікає із попередньої, є досягнення не тільки раціональ-
ного рівня споживання, як міри задоволення потреб людини для
забезпечення можливостей реалізації її інноваційного потенціалу,
а також досягнення якості та структури реального споживання,
що відіграють важливу роль у досягненні добробуту людини, а
також соціальної орієнтації економіки та моделі випереджаючого
економічного розвитку. Випереджаючий економічний розвиток
стає можливим лише в умовах забезпечення раціональних людсь-
ких потреб, коли з’являється сенс далі розвивати науку і культу-
ру, в суспільстві загального добробуту. Лише по мірі досягнення
даного рівня раціонального реального споживання стає можли-
вим змінити структуру споживання, здійснити перехід до випе-
реджаючого розвитку більш просунутої групи споживчого бю-
джету, із пріоритетним споживанням технічно складних товарів.

Не менш актуальною постає потреба перетворення трудової
діяльності в сферу розвитку людини, тобто потреба в моделі
економіки для людини. Засобами реалізації виступатимуть вирі-
шенні завдання охорони праці та створення гідних для людини
умов трудової діяльності та умов реалізації інтелектуальних зді-
бностей. Естетизація праці, її інтелектуалізація стає можливою
по мірі просування до постіндустріальних технологій, що визна-
чатимуть можності випереджаючого економічного розвитку.

Чи існує практична потреба в теорії випереджаючого еко-
номічного розвитку? Наші дослідження дозволили нам прийти
до такого висновку, що існує потреба в принципово іншому під-
ході, напрямку теоретичної економічної думки, у новій теорії, яка
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буде здатна дослідити, вивчити і описати економічну дійсність
менш успішних економік, визначити ключові закономірності їх
розвитку, особливості інституціонального середовища і виробити
адекватні їх потребам і можливостям практичні рекомендації. У
цьому зв’язку виникнення теорії випереджаючого розвитку, на
наш погляд, є закономірним результатом постіндустріального
розвитку і об’єктивною необхідністю сучасного світового суспі-
льства в системі координат еволюційного розвитку потреб люди-
ни, її творчого потенціалу, креативності.

Сучасна економічна теорія, у метапарадигмальних координа-
тах концепції теоретичного знання постнекласичної науки [11,
с. 5—13], має свій методологічний інструментарій, який полягає
не в протиставленні, а в деякому уточненні, синтезі, інтегруванні
класики і неклассики. Основним предметом дослідження постне-
класичної науки стають надскладні, нерівноважні й еволюційні
системи, а її об’єктом, як зазначають учені [3, с. 206—210; 7,
с. 178], — надскладні людиновимірні системи універсального ти-
пу, на противагу простим, стійким і природним суспільним сис-
темам класичної науки і складним, нестійким, невизначеним си-
стемам у некласичній. У межах сучасної економічної теорії, як
постнекласичної науки, яка наділена синтезуючим методологіч-
ним потенціалом, таким чином, виникають передумови для фор-
мування нового теоретичного простору, що охоплює як розроб-
лені, апробовані теорії, і неоформлені ідеї та гіпотези, що
зароджуються, прообрази нових теорій, і упущення, вузькі місця,
конфігурація яких окреслює шляхи і сфери можливого нового
наукового пошуку.

У цьому зв’язку побудова та обґрунтування теорії випере-
джаючого економічного розвитку, в рамках нового теоретичного
простору постнекласичної економічної науки, можна почати з
визначення її власних (внутрішніх) і допоміжних (методологіч-
них, логічних, прототеоретичних і філософських) основ. Прото-
теоретичними основами, якими є теорії, що використовувати-
муться в якості базису теорії випереджаючого економічного роз-
витку, на наш погляд, повинні виступати такі економічні теорії,
як: теорія економічного розвитку, теорії довгострокових циклів,
теорії інноваційної економіки, неонстітуціональна теорія, інші
теорії інституційно-еволюційного напрямку, теорія «нового» зро-
стання як неокласична теорія. Назва, яку ми пропонуємо для да-
ної теорії, — теорія випереджаючого економічного розвитку, —
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зумовлює її зміст, логіку узагальнення досвіду, предмет, напрям-
ки економічного аналізу, господарську практику і порядок, фун-
кції, а також методологічний інструментарій і підхід до відобра-
ження закономірностей розвитку економіки і суспільства,
розуміння природи і характеру їх (економіки і суспільства) влас-
ної трансформації, а також якісної зміни цілей розвитку і ціннос-
тей світогляду людства на сучасному етапі.

Тлумачити випереджаючий розвиток, як процес можна, як мі-
німум, у вузькому і широкому розумінні. По-перше, як характе-
ристику результатів економічної політики особливо успішних в
економічному відношенні країн. По-друге, як інституціональну
форму існування конкурентної економіки для країн, що намага-
ються не стільки наздогнати, а, перш за все, випередити економі-
чно успішні країни в розумінні субстанціональних причин
трансформації природи і закономірностей економічного розвитку
на довгострокову перспективу, пріоритетних напрямів розвитку
сфер науки, освіти, технологій, соціальних інститутів, механізмів
державного управління, способів ефективної взаємодії держави і
людини (не тільки як економічного агента, а як інноваційного ін-
дивіда, креативної особистості), держави і бізнесу, індивіда і біз-
несу, способах ведення конкуренції на інших принципах і крите-
ріях, а також механізмі реалізації в практичній економічній полі-
тиці логіки і змісту випереджаючого розвитку. Процес «організа-
ції» випереджаючого економічного розвитку стає можливим в
умовах уточнення та наукового обґрунтування країнами цілей
довгострокового розвитку.

Наші пошуки методологічних і прототеоретчних основ теорії
випереджаючого економічного розвитку, адекватних виконанню
нею позитивної функції щодо реалізації потреб сучасного світо-
вого суспільства, привели нас до низки економічних теорій. Це
такі сучасні економічні теорії, як: 1) гетеродоксальний напрям:
а) в рамках теорії циклів розвитку — теорія техніко-економічної
парадигми (або теорія Великого вибуху) Карлоти Перес; теорія
збігу обставин розвитку Гжегожа Колодко [4, с. 136—137]; теорія
інноваційної економіки, теорія інформаційної економіки; б) у
межах неоінституціонального напряму економічної думки: теорія
економічної політики (теорія суспільного вибору) Джеймса
Б’юкенена і Джеффрі Бреннана і теорія динамічної ефективності
Уерта де Сото Х. (австрійська школа), 2) ортодоксальний напрям:
теорії «нового» зростання Роберта Лукаса [10, p. 1002—1037],



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

14

Пола Ромера; теорія людського капіталу Гаррі Беккера [2, p. 257—
298].

Таким чином, наполягаємо на тому, що зазначені теорії скла-
дають прототеоретичні основи теорії випереджаючого еконо-
мічного розвитку. Даними теоріями, на наш погляд, створена си-
стема економічного знання, яка:

— описує і пояснює природу, характер закономірностей, за-
кони економічного розвитку сучасного суспільства, модель пове-
дінки людини;

— обґрунтовує причини нерівномірності (асиметрії) економі-
чного розвитку між країнами світу;

— доводить пріоритетну роль і значення науково-технічного
прогресу для майбутнього людства, способу становлення надно-
вого високотехнологічного способу виробництва та ін.

Відповідно методологічні основи теорії випереджаючого
економчного розвитку, методи її дослідження, беруть початок у
широкій сукупності її прототеоретичних підстав, і є певним інте-
гративним методологічним інструментарієм теорій еволюційно-
інституційного та неокласичного напрямів, які визначають межі
побудови теоретичної моделі випереджаючого економічного роз-
витку.

Особливо важливою науковою теорією, як нам вбачається, та
яка може виступити методологічними і прототеоретичними ос-
новами теорії випереджаючого економічного розвитку, що має
істотний, логічний і філософський потенціал допоміжних підстав
теорії, є неоінституціоналізм. Найяскравішими представниками
неоінстітуціоналізма є Дж. Б’юкенен, Дж. Бреннан, Дж. Кеннет
Гелбрейт, Рональд Коуз, Д. Норт та ін. Оскільки неоінституціо-
налізм центральною проблемою вважає соціальні інститути, тоб-
то має місце динамічний підхід до аналізу сутності економічних
відносин у їх розвитку та еволюції [12], що, на наш погляд, ви-
ступає важливим методом аналізу трансформації цих відносин і
формування нових їх форм, адекватних потребам випереджаючо-
го розвитку. Інклюзивність неоінституцінальної теорії, її відкри-
тість до сприйняття інформації з інших суспільних наук, визна-
чають її методологічні можливості для виконання нею
нормативної функції — вироблення рекомендацій для економіч-
ної практики в системі інструментарію інституційно-компара-
тивного аналізу. Поєднання в рамках неоінстітуціоналізму мето-
дологічного інструментарію неокласики і власної методологічної
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бази, розширення предмета дослідження на інституціональному,
організаційному та індивідуальному рівнях і багато інших мето-
дологічних ініціатив у їх різноманітності роблять дану теорію
зручною для пояснення субстанціональних причин і ключових
факторів, характеру об’єктивності та невідворотності випере-
джаючого економічного розвитку.

Випереджаючий розвиток не тільки необхідно, але й немож-
ливо розглядати за межами системного процесу, а саме інститу-
ціональних, організаційних та індивідуальних відносин в еконо-
мічній системі [8, с. 41—48]. Оскільки поняття «система» (грец.
systema — ціле, що складається з частин) — це порядок, обумов-
лений правильним, планомірним розташуванням і взаємним
зв’язком частин чого-небудь і, одночасно, це сукупність методів,
прийомів, правил здійснення чогось, наприклад, система взаємо-
відносин економічних агентів у моделі випереджаючого розвит-
ку, то неоінституціоналізм можна розглядати як інструмент ана-
лізу механізму функціонування випереджаючого економічного
розвитку, за допомогою якого розкривається його господарський
лад і зміст взаємозв’язків соціальних інститутів, а також визнача-
ється сукупність методів і прийомів, формальних і неформальних
правил функціонування сучасної економічної системи.

Висновки з проведеного дослідження. Еволюція сучасних
потреб світового суспільства в моделях економічних систем з
різним рівнем ефективності, ускладнення змісту соціально-
економічних процесів у глобальних масштабах, умови нестабі-
льності світових товарного і фінансового ринків, чинять вплив
на рефлексивні начала економічної науки та визначають необ-
хідність у новій теорії економічного розвитку, якою, на наш
погляд, повинна стати теорія випереджаючого економічного
розвитку. Усе зазначене дозволяє нам обґрунтувати норма-
тивний і позитивний аспекти даної нової економічної теорії.
Нормативний аспект теорії випереджаючого економічного
розвитку полягає у виведенні концепцій, концептуальних під-
ходів, як основи для побудови нової моделі економічного роз-
витку країн. Позитивний аспект випереджаючого економічно-
го розвитку виявляється в широкому смислі його тлумачення,
як процесу забезпечення нової якості життя людини, функціо-
нування держави і діяльності бізнес-структур у їх взаємодії,
компліментарно-сті та суперечливості існування, з точки зору
постановки цілей.
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Перспективами подальших наукових досліджень у цьому
напрямку є доведення прогностичної функції теорії випере-
джаючого економічного розвитку, її методологічної спромож-
ності щодо пояснення сукупності фактів про випереджаючий
розвиток в економічній історії, їх опис, розкриття закономір-
ностей їх функціонування та обґрунтування положень теорії
загалом.
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ:
ЕВОЛЮЦІЯ І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена проблемам теорії реформ і визна-
ченню раціональних стратегій перетворення різних інституцій у
тих або тих конкретних обставинах. Проведено аналіз принципів
реформування та інституційних змін, шляхи та суперечності
трансплантації (запозичення) інституцій з більш передового інсти-
туційного середовища.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам теории реформ и
определению рациональных стратегий преобразований разных
институтов в тех или иных конкретных условиях. Проведен анализ
принципов реформирования и институциональных перемен, путей
и противоречий их трансплантации (заимствования) из более пе-
редовой институциональной среды.

ANNOTATION. The article is sanctified to the problems of theory of
reforms and determination of rational strategies of transformation of
different institutes in those or other concrete circumstances. The
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analysis of principles of reformation and institutional changes, ways
and contradictions of transplantation(borrowing) of more front-rank
institutional environment, is conducted.

Постановка проблеми. Перетворення в нашій країні, по всіх
їхніх основних напрямах, призвели до наслідків, не передбачених
експертами. Лібералізація цін породила суттєво більш швидке і
тривале їхнє зростання, ніж прогнозувалося численними дослід-
никами. Для економіки стали притаманними тіньова економіка,
корупція, рейдерство, неефективні форми власності. Усі ці мета-
морфози супроводжувалися надзвичайно глибоким і непередба-
ченим спадом виробництва.

Дослідження реформування економіки як явища і процесу має
свої особливості, пов’язані з вивченням спільних рис, характер-
них для всіх реформ, а саме: передумов, логіки, закономірностей,
життєвого циклу та обмежень можливого переростання в проце-
си з наслідками, протилежними цілям реформування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У рамках інститу-
ціональної теорії доцільно виокремити теорії Т. Веблена,
Дж. Коммонса, У. Мітчелла, У. Ростоу, Р. Хейлбронера, А. Тоф-
флера, Ф. Перру, П. Массе, Г. Мюрдаля, Р. Дарендорфа, Д. Нор-
та, Б. Артурата ін.

У вітчизняній економічній науці певні постулати інституціо-
нальної теорії відображені в працях відомих українських вчених
А. Гальчинського, В. Гейця, А. Гриценка, Я.Жаліла, Б. Кваснюка,
П. Леоненка, Д.Лук’яненка, С. Мочерного, В. Савчука, Ю. Пахо-
мова, О. Філіпенка, А. Чухна, В. Якубенка та ін. Окремі поло-
ження інституціональної теорії висвітлені в розробках А. Бебела,
О. Бєляєва,Ю. Зайцева, К. Кривенка, І. Малого, В. Новицького,
О. Прутської, К. Фонкич та ін.

Мета статті — розкрити основні напрями реалізації реформ
як процесу побудови інституційної траєкторії, що задовольняє і
відповідає певним вимогам і забезпечує їх ефективність.

Виклад основного матеріалу. Пошук засобів реалізації дов-
гострокових соціально-економічних цілей у більшості випадків
трансформується в розв’язок трьох завдань. Перша з них стосу-
ється характеристики досягнутих результатів (початкових умов);
друга — формування системи досяжних цілей (кінцевих стано-
вищ); третя — вибору і здійснення кращої стратегії з безлічі аль-
тернатив.
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Гадана при поверхневому погляді простота першого завдання
оманна. Справа не тільки в тому, що визначення досягнутих ре-
зультатів важко вже тому, що філософськи рівнозначно пошуку
досяжних цілей, хоча, звичайно, останнє формально складніше з
причини невизначеності умов майбутнього. Розв’язання першого
завдання, як показує досвід нашої та інших країн, набагато (на-
самперед морально) відповідальніше за становище у майбутньо-
му, і принцип «навмання» тут не проходить.

Майже 20 останніх років Україна, одержавши повну свободу
дій, виявилася не здатної скористатися нею. Не маючи власної
наукової теорії управління державою, економічної політики, гос-
подарські управлінці влада прийнялися обережно пробувати на-
явні чинники в одній, іншій, третій справі, яка має назву — біз-
нес. Поступово кожний став творити все, що прагнув, благо
ніяких заборон не було. Однак згодом передумови були втрачені,
потрібні були додаткові ресурси (у тому числі спеціальні знання,
уміння, навички), яких під рукою не виявилося, а на їхнє при-
дбання потрібен час.

На початку періоду нинішніх перетворень в Україні спробува-
ли орендний підряд, потім кооперативи, спільні підприємства,
акціонування, приватизацію, залучення західного приватного ка-
піталу. Потім намітилася «вторинна емісія» тих же процесів, але
з іншими назвами — створення народних підприємств, переділ
власності, націоналізація, реструктуризація. Паралельно продов-
жували співіснувати виробничі структури з великою часткою
державної власності, а також некомерційні організації.

Здається, що напередодні великомасштабних суспільно-
соціальних трансформацій нам необхідно було всебічно вивчити
і свій і чужий досвід. Одним словом варто було б здійснити са-
мооцінку сьогодення і майбутнього. Зокрема, потрібно відповісти
на запитання: де ми перебуваємо, що маємо, що втратили, чого
досягли, чого не зробили, яка ціна нам і всьому тому, що ми
створили і т. ін. На одні питання відповіді існують, на інші — ні.
Навряд чи хто може з повною відповідальністю та вірогідністю
відповісти, наскільки великі в країні запаси тих або тих природ-
них ресурсів, яка оцінка культурної спадщини і людського капі-
талу та на багато інших питань про духовний і матеріальний по-
тенціал країни. А без такої інформації неможливо вирішувати
стратегічні завдання.
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Однак у тих випадках, коли є достовірна відповідь, але ринко-
ва ціна розглянутого об’єкта виявляється до непристойності низ-
кою, ми не прагнемо зізнатися, що нам слід удосконалюватися. В
оцінці сьогодення зустрічаються інтереси минулого й прогнози
майбутнього. На жаль, увага частіше приділяється майбутньому.
По-людськи це зрозуміло, тому що в ньому ще тільки має бути
жити, до того ж воно менш відомо. Більшість фахівців говорять,
пишуть, намагаються передбачити і навіть уже творять майбутнє,
а помилки найчастіше обумовлюються незнанням минулого і
зневагою до сьогодення. Ми не навчилися історично пророкувати
і пояснювати сьогодення, маючи доступ до фактів, що відбулось
в минулому, а беремося судити про майбутнє з його невизначе-
ними даними і умовами.

Іншими словами, визнаючи глобальність і гостроту майбутніх
соціально-економічних і науково-технічних змін, не слід захоп-
люватися тільки пошуком принципово нових засобів управління
державою і його організаціями (до того ж сліпо переймаючи чу-
жий досвід і рекомендації західних експертів). Важливу роль має
зіграти істотне поліпшення старих методів, їх пристосування до
сучасних вимог і наступне використання. Ні однієї зі складових
тріади «минуле — сьогодення — майбутнє» не можна віддавати
перевагу, у цьому плані потрібно керуватися парадигмою «розу-
мної рівноваги», її суть — у встановленні і підтримці в будь-якій
управлінській організації оптимального балансу між сталістю і
новаторством. Так, надлишкове вкладення капіталу в завтрашні
можливості без попереднього захисту і підкріплення сьогодніш-
ньої економіки може стати руйнівним — тому що можна втрати-
ти раніше, ніж настане завтрашній день. Забезпечення майбут-
нього успіху є двополюсним рівноважним динамічним процесом:
поліпшення сьогодення і одночасно турбота про майбутній.

З розвитком глобалізації і регіоналізації світової економіки
українській державі, яка звикла працювати за правилами і відпо-
відно до традицій конкретної національної економіки, прийдеть-
ся пристосовуватися до системи економічних цінностей інших
країн. Так, уже зараз країни ЄС «розмивають» кордони націона-
льних економік у рамках даного регіонального об’єднання. По-
ступово це змінить усі елементи і характеристики внутрішнього
середовища європейських організацій — кадровий склад, струк-
туру, цілі, завдання, виробничі технології і правові норми. Із за-
своєнням і поширенням знань про сучасне управління почнуть
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зникати багаторівневі ієрархічні структури, їх місце займуть пло-
скі мобільні, адаптивні утворення, підсиляться аспекти децентра-
лізації компаній і самоврядування підрозділів, підвищиться роль
команд. При тому входження національних економік у глобаліза-
ційний процес зажадає уважнішого і навіть педантичного відно-
шення до національних аспектів організаційної культури — тра-
дицій, вірувань, обрядів і інших цінностей, тобто до інституцій-
ного середовища.

Нагромаджений досвід реформ і теоретичні дослідження по-
казують, що сучасне управління щодо реформування має карди-
нально відрізнятися від варіанту, який був притаманний радянсь-
кій епосі. Насамперед воно має містити загальні принципи ре-
формування, особливе застереження від типових помилок, а та-
кож методологію планування і реалізації інституційних змін.

Виділяють сім принципів (постулатів) реформування: мета,
ціна, засоби, стабільність, альтернативи, відповідальність і пра-
вові гарантії [7].

Принцип мети: кожна цивілізована реформа має своєю метою
добробут і прогрес суспільства. До цього необхідно додати і со-
ціальну стабільність. У цьому контексті говорити, що реформи
націлені на побудову ринкового господарства або соціалістично-
го суспільства, означає не сказати головного — як будуть жити
люди в умовах тієї чи тієї моделі країни. Отже, реформаторські
дії є лише засобом, який завжди є вторинним відносно мети.
А власне мета відома, це — народний добробут.

Принцип засобів: досягнення найбільш благої мети не може
обійтися без використання болючих засобів. Але цивілізований
шлях проведення реформи передбачає, що про них потрібно гово-
рити заздалегідь. І понад усе — намагатися захистити суспільство
від їх впливу. Всі засоби перерахувати навряд чи можливо, але ті з
них (і особливо соціально спрямовані), без яких реформи не відбу-
дуться, необхідно закріпити на законодавчому рівні та вивести із
зони політичних провокацій у зону конструктивних дій.

Принцип ціни: кожен реформатор мусить визначити ціну, яку
суспільство має заплатити за зміни. Ціна реформи — це кількісне
вираження тих граничних навантажень на суспільство, про які
потрібно відкрито заявити і за межі яких не можна переступати.
Фактично йдеться про суспільні гарантії того, що впроваджувані
реформи досягнуть своєї мети, не перевищивши ціни над резуль-
татами.
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Принцип стабільності: жодна реформа не має стимулювати
кризу чи вести суспільство від поганого до доброго через жахли-
ве.

Принцип альтернатив: щоб реформа стала незворотною, на
кожному її кроці потрібно передбачити альтернативні рішення, і
у випадку необхідності слід застосовувати резервні механіз-
ми зміни тактики, тимчасові відступи тощо. Реформа має бути
гнучкою.

Принцип відповідальності: ті, кому суспільство довіряє про-
ведення реформи (від депутатів різних рівнів і до Президента), а
також ті, кого воно наймає для проведення реформи (адміністра-
ції різних рівнів та уряд), повинні особисто відповідати за узго-
дження задекларованих цілей, ціни реформаторства і реальних
параметрів життя суспільства.

Принцип правових гарантій: кожен крок реформи потребує
законодавчого та правового підкріплення. І жодне з прийнятих
рішень не повинно мати зворотної сили. Ось чому необхідно за-
здалегідь уявляти не тільки зміст, а й технологію проведення ре-
форми.

Крім того, варто було б дати рекомендації із проведення ре-
форм того або того типу. Необхідно виробити стратегії вдоскона-
лювання різних інституційних підсистем залежно від початкових
умов. Велике значення мають організаційні технології розробки і
впровадження проектів перетворень, зокрема організація взаємо-
дії між різними зацікавленими сторонами для виявлення супере-
чностей і досягнення консенсусу.

Одне з основних понять існуючої теорії реформ (поняття пер-
спективної інституційної траєкторії) включає список вимог до
проектів реформ, серед яких можна назвати такі. Перспективна
траєкторія має: 1) враховувати масштаб відхилень параметрів ви-
хідної інституційної системи від цільової; 2) бути погодженою з
ресурсними і технологічними обмеженнями; 3) брати до уваги
особливості громадянської культури і рівень розвитку людського
капіталу; 4) враховувати можливості прийняття політичних рі-
шень щодо реформи і відмови від них; 5) враховувати статичну і
динамічну комплементарність інституцій, передбачаючи раціо-
нальну послідовність інституційних змін; 6) забезпечувати осла-
блення ресурсних, технологічних і інституційних обмежень уз-
довж траєкторії; 7) включати ефективні заходи по стримуванню
перерозподільної діяльності; 8) формувати інституціональні очі-
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кування, що стимулюють рух уздовж траєкторії; 9) передбачати
на кожному кроці принаймні часткову компенсацію втрат основ-
ним групам економічних агентів, які могли б програти внаслідок
інституційних змін, здійснюваних державою; 10) сполучатися з
державною політикою стимулювання економічного зростання [5,
с. 423—424].

Крім перерахованих вимог реформатори повинні мати на увазі
низку загальніших принципів. Незважаючи на їхню гадану прос-
тоту, а іноді й очевидність, вони систематично ігноруються ре-
форматорами країн, а тому заслуговують повторення.

Необхідно розуміти, що при розробці плану реформ радика-
лізм неефективний. Радикалізм означає відмову від розгляду бі-
льшості варіантів за ідеологічними причинами. Лівий радикал
знає заздалегідь, що держава має забезпечити роботою всіх своїх
громадян, а радикал правого крила — що слід скорочувати дер-
жавні видатки. Ні той, ні той не готові до пошуку компромісних
рішень, які (за рідкісними винятками) саме і забезпечують ефек-
тивність реформ.

Мистецтво реформування полягає в умінні будувати ланцюж-
ки проміжних інституцій, що виступають як з’єднуючі інституції
з найпередовішими інституціями. Стратегія проміжних інститу-
цій передбачає поступову і цілеспрямовану трансформацію наяв-
ного (трансплантованої або сконструйованої) інституції для того,
щоб у результаті одержати її ефективну форму. Правильно побу-
дований ланцюжок проміжних інституцій полегшує адаптацію,
дає змогу знизити трансформаційні витрати і уникнути інститу-
ційних пасток.

Здійснення складної реформи бажано розбивати на низку ета-
пів, що допускають незалежну оцінку. Необхідно прагнути до то-
го, щоб перетворення, проведені на початкових етапах, були най-
привабливіші для населення і давали найбільшу інформацію про
доцільність коригування плану реформ. Не слід і не варто прово-
дити занадто багато реформ одночасно, через виникнення грани-
чних трансформаційних витрат, які зростають.

Прихильники шокової терапії приводять низку аргументів
проти цієї тези. Реформи часто хворобливі для тих або тих верств
населення. Як і за хірургічної операції, випливає необхідність по
можливості скорочення періоду розвитку хвороби, коли економі-
чний організм не здатний функціонувати ефективно. Інший ар-
гумент: для того щоб зробити реформи незворотними, не слід да-
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вати можливість їх супротивникам консолідуватися. Серйозний
довід на користь шокового шляху полягає в тому, що для «запус-
ку» реформ необхідне перевищення граничних значень певних
параметрів. Наприклад, на ефективність приватизації можна роз-
раховувати лише по досягненню певної критичної маси привати-
зованих фірм.

Альтернативна (градуалістська) точка зору базується на трьох
основних аргументах. По-перше, створення нових інституцій ви-
магає ресурсів на покриття трансформаційних витрат. Розгляда-
ючи проект реформ поряд з іншими можливими напрямами капі-
таловкладень за певний період, одержимо оптимальну стратегію,
яка, як правило, передбачає поступовість трансформації. По-дру-
ге, при занадто швидких і комплексних перетвореннях їх об’єк-
тивна проміжна оцінка і корекція виявляються неможливими.
Зрозуміло, врахування комплементарності реформ необхідний.
Однак при правильному виборі інституційного простору нерідко
виявляється, що необхідність порогу — ілюзія і до наміченої ме-
ти можуть вести «безперервні» інституційні траєкторії. По-третє,
шокові реформи, як правило, призводять до досить тривалих
процесів адаптації, а це зводить нанівець тимчасові переваги шо-
кової терапії перед градуалізмом.

У період проведення реформи роль держави збільшується. Зо-
крема, ефективна лібералізація вимагає зміцнення держави («ор-
тодоксальний парадокс»). Підвищення відповідальності і ефекти-
вності бюрократії є особливо важливим на початковому етапі
реформ.

У процесі реформ вивільняється перехідна рента, що стиму-
лює надлишкову перерозподільну активність. Екстраординарні
можливості для її присвоєння виникають унаслідок зняття або
введення тих або тих обмежень — особливо в проміжок часу, ко-
ли старі правила вже скасовані, а нові ще не вступили в дію. Го-
товність суспільства до проведення реформ нерідко використову-
ється з кар’єрноюметою, для втримання «начальницького крісла»
або перерозподілу ресурсів на користь тієї або тієї вузької групи
інтересів.

Уряд повинен бути здатним скласти раціональний план пере-
творень і протистояти зазначеним тенденціям. І центральний ар-
гумент радикальних лібералів — «у нас корумповане некваліфі-
коване чиновництво, а тому слід мінімізувати державне втру-
чання» — неспроможний уже тому, що, як показує досвід, не-
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ефективна державу не в змозі провести ефективне реформування
взагалі і ефективну лібералізацію економіки зокрема.

Спроби трансплантації найпередовіших інституцій у відста-
ле інституційне середовище, як правило, закінчуються невда-
чею. При запозиченні інституцій виникає ситуація, за якої не-
обхідно в першу чергу орієнтуватися на зразки, характерні для
більш передових країн у періоди, коли вони перебували на
аналогічній стадії технологічного, інституційного і культурно-
го розвитку.

Закони про реформи мають передбачати перехідний процес
від діючих інституцій до тих, що знову вводяться. Необхідно (у
випадках, коли це можливо) зберігати старі інституції доти, поки
не буде налагоджена робота нових. Однак, незважаючи на це, да-
ний підхід постійно порушується. Типовою є ситуація, коли за-
кон одночасно вводить нову інституцію і скасовує стару. Діяль-
ність другої миттєво перестає бути легітимною, у той час як для
створення першої потрібно більш-менш тривалий строк. Виникає
інституційний вакуум, що призводить до втрат.

Співіснування старих і нових інституцій полегшує адаптацію
економічних агентів, уможливлює продемонструвати перевагу
інституційної інновації, або відмовитися від її впровадження без
істотних втрат.

Необхідно зауважити, що, як показує практика проведення
реформ, будь-яка реформа створює передумови для інтенсифіка-
ції перерозподільних процесів на шкоду виробничої діяльності.
При розробці плану реформ важливо і необхідно передбачати за-
ходи, спрямовані на стримування таких процесів.

Розширення можливостей для ефективних вкладень у вироб-
ництво є найважливішим чинником інституційного розвитку.
Якщо економіка зростає, то це означає, що в інвесторів є можли-
вість отримувати прибуток від інвестицій. Після того як перша
група інвесторів виявить, що інвестувати у виробництво вигідні-
ше, ніж у перерозподіл ренти, може виникнути лавиноподібний
процес, коли нові і нові підприємці, враховуючи позитивний до-
свід попередників, віддадуть перевагу легальній діяльності тіньо-
вій, виробничу активність — перерозподільній. «Спусковими ме-
ханізмами» можуть послужити досить потужні технологічні
зрушення щодо відновлення виробничого апарату старих або
створення нових галузей. Таким чином, між якістю інституцій і
економічним зростанням є двостороння залежність.
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Важливо зауважити, що на сьогоднішньому етапіраціональ-
на соціальна і промислова політика є необхідною умовою ус-
піху реформ. Відповідні інструменти і методи мають мінятися
в міру розвитку інституцій. Важливо враховувати і той факт
(як показує практика здійснення реформ у низці країн), що ін-
ституційні реформи самі собою, як правило, не дають ефекту
за короткий час, і проведення їх у економіці, що стагнує, зви-
чайно утруднене. На тлі зростання, як відзначалося раніше, їх-
ній успіх набагато ймовірніший. Разом з тим, при «поганих»
інституціях надії на ефективну промислову політику невеликі.
За неефективної і корумпованої бюрократії, малокультурного і
безвідповідального бізнесу державні рішення ухвалюються під
дією лобістських сил і нерідко не виконуються зовсім. Це, од-
нак, відноситься і до інституційних реформ. Як вибратися з
порочного кола? Відповідаючи на це питання, економісти і по-
літики звичайно діляться на два табори: ліві вимагають рішу-
чого державного втручання «для викорінювання неподобств»,
а праві — з тою же метою — якнайшвидшого впровадження
самих передових ліберальних інститутів. Однак досвід країн,
що швидко розвивалися, показує, що жодна із цих стратегій
сама по собі не призводить до успіху, необхідно їх раціональна
комбінація. Найважливіше завдання промислової політики по-
лягає в створенні обстановки взаємної довіри і співробітництва
між державою і бізнесом, що і створює основу для успішного
проведення інституційних перетворень.

У процесі реформ макроекономічна політика може впливати
на розвиток інституцій. Звичайно вважається, що інституції
впливають на макроекономічну політику, але не навпаки. Однак
за нестійкої інституційної структури і отриманих від рівноваги
початкових умов макроекономічна політика, стандартна для роз-
винених економік, може сприяти формуванню неефективних
стійких норм поведінки — інституційних пасток.

Висновки. Звичайно, більшість поставлених проблем і отри-
маних висновків потребують детальнішої розробки і ретельнішої
перевірки. Уже наявний досвід уможливлює виділити деякі на-
прями щодо реалізації конкретних реформ, таких, як приватиза-
ція, де регулювання, удосконалення податкової системи і т. ін.
Однак основні зусилля мають бути спрямовані на глибше розу-
міння закономірностей еволюції інституцій і економічної полі-
тики.
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ

«НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА»

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні методологічні підходи до
визначення сутності поняття «національна економічна система»,
визначені основні критерії, що визначають систему як національну
та надано авторське визначення поняття «національна економіч-
на система».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: теоретико-методологічні підходи, національна
економічна система.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные методологические
подходы к определению понятия «национальная экономическая
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система», выделены основные критерии, которые определяют си-
стему как национальную, а так же дано авторское определение
понятия «национальная экономическая система».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теоретико-методологические подходы, на-
циональная экономическая система.

ANNOTATION. The article gives full coverage to the question of main
methodological approaches to the nature of «national economic
system». Also where identified the basic criteria that defines system
as a national. Into the article the author also gives his own definition of
«national economic system».

KEYWORDS: theoretical and methodological approaches, the national
economic system.

Постановка проблеми. Сучасний стан світового економічно-
го середовища характеризується лібералізацією світової торгівлі
та міжнародної економічної діяльності країн унаслідок послаб-
лення державного контролю та посилення впливу глобальних
конкурентних сил. На цьому фоні посилюються інтеграційні та
трансформаційні системні перетворення, які у першу чергу від-
буваються на національному рівні. Відтак, успіхи в реалізації си-
стемних перетворень значно залежать від рівня наукової обґрун-
тованості трансформаційних процесів, і в першу чергу від
коректного трактування поняття «економічна система», яке вва-
жається найбільш фундаментальним та аксіоматичним. Оскільки
сьогодні, з метою конструювання відповідної економічної та со-
ціальної політики, а також пошуку країнами соціально-економіч-
них моделей їх стратегічної суспільно-економічної трансформа-
ції, значна увага приділяється саме теоретичному обґрунтуванню
вищезазначених процесів, необхідність вивчення основних тео-
ретико-методологічних підходів до розкриття сутності поняття
«національна економічна система» виступає об’єктивною необ-
хідністю.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Зазначеній проблемати-
ці приділялась значна увага як серед закордонних, так і серед віт-
чизняних науковців. Зокрема значний вклад у розробку питання
внесли Злупко С. [1], Базилевич В. [2], Корнаи Я. [5], Башнянин Г.
[6, 8, 17], Зайдель X. [7], Астапов К. [10], Камерчен Д. [11], Приор
Ф. [12], Любимцева С. [14], Роузфілд С. [18] та багато інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для чіткішого
розуміння сутності поняття «національна економічна система»
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варто розглянути, що ж собою представляє «система» узагалі.
Найчіткіше трактування терміну репрезентували представники
української школи системотології. Серед них І. Франко, який до-
сліджував еволюцію соціально-економічних систем і критичний
аналіз моделей їхнього розвитку, запропонованих анархістами та
комуністами; Б. Кульчицький, який подав ґрунтовне висвітлення
теорії, методології та типологізації економічних систем; Б. Гав-
рилишина, яка працювала над поелементним зображенням і ти-
пологізацією економічних систем і досліджувала їх ефективність;
М. Туган-Барановський, який застосував історичний підхід до
аналізу економічних систем і зробив спробу типологізувати еко-
номічні системи шляхом виокремлення гармонійних та антагоні-
стичних господарських систем, а також досліджував національні
особливості розвитку окремих типів економічних систем; І. Вер-
надський, що досліджував системи економічних потреб суспільс-
тва; В. Голубничий з компаративним аналізом економічних сис-
тем, дослідженням їх структури та порівняльних переваг; Ю.
Десницький, що з’ясовував зміни у розвитку економічних систем
з урахуванням еволюції відносин власності та ін. [1, с. 77—83].

У контексті зазначеної школи варто виділити працю відомого
українського вченого Є. Слуцького «Етюд до проблеми побудови
формально-праксеологічних засад економіки «Саме у цій праці
Слуцький зробив спробу викласти принципи економіки у термінах
праксикології [2, с. 682—690]. У першій частині свого твору автор
сформував основні формально-праксеологічні поняття серед яких:

— система — «щось», що може набувати певні стани, котрі
будуть цілком визначені, коли буде подано значення певного чи-
сла величин — параметрів системи;

— компоненти системи — «все те, що належить будь-якому
станові, як його частина, момент, бік або властивість».

Визначаючи, що ж представляє собою «система», варто також
відзначити визначення відомого австрійського ученого Людвіга
фон Берталанфі, який, власне кажучи, і запровадив цей термін ще
у 1933 р.:

— система — множина елементів, що знаходяться у відно-
шеннях і пов’язані одне з одним, котрі створюють певну ціліс-
ність, єдинство [3].

Визначивши загальне значення поняття «система», розгляне-
мо що ж представляє собою «економічна система» як така. Варто
зауважити, з огляду на те, що питання сутності та структури еко-
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номічних систем постійно знаходяться у полі зору наукової спі-
льноти та є предметом численних дискусій, не існує єдиного під-
ходу щодо визначення природи та сутності цього терміну. Осно-
вні з них представлено на рис. 1.

Рис. 1. Теоретико-методолгічні підходи до
трактування сутності економічної системи [4]

1) Функціональний підхід передбачає дослідження природи
економічної системи виходячи з її функціональної значимості та
притаманного їй механізму вирішення основних проблем еконо-
мічного життя. Функція розглядається як сенс існування системи
та вважається такою, що визначає структуру системи й задається
їй ззовні. Такий підхід дає змогу чітко прослідкувати зв’язок зов-
нішніх впливів на систему з її відповідною реакцією, поведінкою
та адаптативними якостями.

Розглянемо деякі визначення представників зазначеного під-
ходу табл. 1.

Варто відзначити, що для поглибленого розуміння сутності
економічної системи розкриття її механізму функціонування має
досить вагоме значення. Але якщо розглядати функцію як основ-
ний сенс існування економічної системи, то вона перетворюється
на основний системотворчий фактор. Через функцію, яка визна-
чається ззовні системи, розкривається її призначення та роль по
відношенню до більш загальної системи, у яку вона входить як
структурний елемент і взаємодіє з іншими такими ж елементами.
Не зважаючи на достатньо ґрунтовне розкриття сутності поняття
«економічна система», варто зазначити, що функціональний під-
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хід дещо не відповідає філософському категоріальному поняттю
«система», яке перш за все передбачає розкриття призначення та
ролі системи через певний комплекс взаємопов’язаних елемен-
тів, що поєднуються у деяку цілісність, а не через функцію.

Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА»
ПРЕДСТАВНИКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Автор Визначення

X. Зайдель
і Р. Теммін

Економічна система — це складова соціальної системи, що
має організовувати використання людьми ресурсів [7, с. 25]

П. Грегорі
та Р. Стюарт

Економічнуа система — це організаційна структура, за по-
середництвом якої приймаються управлінські рішення й ре-
алізуються дії, спрямовані на виробництво, розподіл і спо-
живання благ у межах певного географічного регіону [9, c.
121]

Г. Башнянин Економічна система — певним чином організована практи-
чна діяльність суб’єктів господарювання з виготовлення,
реалізації та споживання благ і послуг [8, c. 22]

К. Астапова Економічна система — це формальна соціально-економічна
структура, що організує виробництво товарів (послуг), за-
требуваних у внутрішньому середовищі відповідно до дов-
гострокової стратегії, і використовує зовнішні та внутрішні
ресурси — працю, капітал, технології [10, с. 68]

Примітка. Cкладено автором за даними джерела [7—10].

2) Структурно-морфологічний підхід до розкриття природи
економічної системи передбачає розкриття її субординованої іє-
рархічної структури, у першу чергу виокремлюючи суттєві взає-
мозв’язки та конституюючі елементи. Структура розглядається
як інваріантна характеристика відносин у системі, в той час як
функціональність елементів висвітлюється лише як вихідна пере-
думова.

Так, прихильники інституціоналізму вважають, що економіч-
на система є системою інституцій, пов’язаних з прийняттям і ре-
алізацією економічних завдань [11, с. 93]. Інституціалісти також
схиляються до думки, що така система складається з тих частин
політичних, соціальних та інституцій та організацій, які взаємо-
діють між собою, безпосередньо чи опосередковано впливаючи
на споживання, розподіл, обмін і виробництво [12, с. 15].
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Розглянемо деякі визначення представників зазначеного під-
ходу табл. 2.

Таблиця 2
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА»

ПРЕДСТАВНИКАМИ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Автор Визначення

П. Єщенко
та Ю. Палкін

Економічна система є однією з підсистем суспільства, яка
інтегрує в собі сукупність усіх компонентів (елементів,
ланок) економіки (галузі, підприємства, індивідуальні гос-
подарства, людей як безпосередніх учасників виробницт-
ва), природне середовище і виробничі відносини [13, с. 42]

С. Любімцева Економічна система — це надскладна, упорядкована, са-
морегульована, цілісність множини економічних і сутніс-
них неекономічних відносин, носіями яких є суб’єкти гос-
подарювання певної відособленої країни [14, с. 35]

В. Вадяпін і
Г. Журавльова

Економічна система є цілісною сукупністю економічних від-
носин з приводу ефективного виробництва, розподілу, обміну
та споживання благ і послуг, упорядкованою системою
зв’язків між виробниками та споживачами матеріальних і не-
матеріальних благ і послуг, а також управління цими та ін-
шими соціально-економічними процесами [15, с. 33]

В. Бодров Економічна система — це субординована сукупність вироб-
ничих відносин, їхніх організаційних форм та інституцій, у
межах яких відбувається господарська діяльність людей че-
рез механізми її координації та регулювання [16, с. 64]

Примітка. Cкладено автором за даними джерела [13—16].

У рамках зазначеного підходу, заслуговує на увагу думка Г.
Башнянина. Він вважає, що цілком збагнути природу та зміст
економічної системи можна лише поєднавши її широку та вузьку
інтерпретацію. У вузькому розумінні, Г. Башнянин представляє
економічну систему як сукупність механізмів, інститутів функці-
онування, розвитку і регулювання національної економіки, а у
широкому — сукупністю підсистем виробництва, ринку, цін,
грошей, кредиту, фінансів, споживання і зв’язків між ними, опо-
середкованих системою регулювання, яким притаманні такі
ознаки цілісності як організованість, інтегративність, саморух,
кінцева мета [17, с. 5—6].

Характеризуючи зазначений підхід, варто відзначити, що ак-
цент на структурних характеристиках економічної системи за-
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ймає значне місце у розкритті її сутності, але, зазвичай, він ще й
обмежується статичним аналізом. Отож виходячи із зазначеного,
підхід потребує детальнішого уточнення з урахуванням складної
системи взаємозв’язків між структурними елементами системи та
виявленням і тлумаченням механізмів розвитку та функціонуван-
ня цієї системи.

3) Генетичний підхід передбачає трактування економічної си-
стеми як складного динамічного об’єкта, що саморозвивається на
основі висвітлення процесів зародження, еволюції та перспектив
подальшого існування системи.

Розглянемо деякі визначення зазначеного підходу (табл. 3).

Таблиця 3
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА»

ПРЕДСТАВНИКАМИ ГЕНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

Автор Визначення

С. Роузфілд Економічні системи — це сукупності саморегульованих і
регульованих культурою видів діяльності, спрямованих
на досягнення корисності, що їх здійснюють шляхом доб-
ровільного обміну, взаємних чи односторонніх обов’язків
або доручень за умов обмеженості ресурсів [18]

Б. Райзберг,
Л. Лозовский,
Е. Стародубцева

Економічна система — це система, що історично виник-
ла чи встановлена, діюча у країні сукупність принципів,
правил, законодавчо встановлених норм, що визначають
форму та зміст основних економічних відносин, які ви-
никають у процесі виробництва, розподілу, обміну та
споживання економічного продукту [19]

Б. Кульчицький Економічна система суспільства — це складне системне
утворення, що пронизує усі сфери життєдіяльності сус-
пільства та, поєднуючи чинники виробництва з ураху-
ванням панівних цінностей і, відповідно, інституцій,
форм власності, забезпечує створення матеріальних і
духовних благ і на цій основі — самовідтворення суспі-
льства [20]

А. Булатов Економічна система — це сукупність усіх економічних
процесів, здійснюваних у суспільстві на основі сформо-
ваних у ньому відносин власності і господарського ме-
ханізму [21, с. 26]

Примітка. Cкладено автором за даними джерела [18—21].
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Прихильники генетичного підходу основну увагу приділяють
дослідженню процесів зародження та еволюції економічної сис-
теми, зокрема її походження, основних етапів розвитку і перспе-
ктив подальшого існування.

У рамках зазначеного підходу, сучасна наукова спільнота
виділяє такі внутрішні та зовнішні системоутворюючі взаємо-
зв’язки і взаємозалежності: генетичні –відтворення генів старої
економічної системи у новій; генераційні — відображають вза-
ємодії різних поколінь економічних процесів; автопоезійні —
відповідають за самовідтворення та самооновлення економічної
системи; сукцесійні — забезпечують накладення на раніше іс-
нуючу систему або її елементи різних складових нової системи;
симбіотичні — виникають у результаті співіснування неоднопо-
рядкових економічних процесів і явищ; коеволюційні — сприя-
ють прогресивному розвитку, розширеному відтворенню одно-
порядкових економічних процесів і явищ; конкурентні —
орієнтують нову економічну систему на сприйняття та примно-
ження конкурентних переваг; комунікативні — передбачають у
ролі чинників не просто економічні суб’єкти, а особистостей;
метаболічні — визначають характер зв’язків системи із зовніш-
нім середовищем; епігенетичні — передбачають синтез різних
внутрішніх і зовнішніх взаємодій, що забезпечує покращення
якості еволюційних характеристик економічної системи [22, с.
56—69].

4) Інформаційний підхід передбачає дослідження природи
економічної системи на основі виявлення рівня її організації
(дезорганізації), імовірного прогнозування реакції на той чи той
вплив, визначення впорядкованості та оцінки перспектив вдоско-
налення.

Одним із яскравих представників даного підходу є Л. Мель-
ник, на думку якого економічна система має матеріально-
інформаційну природу та формується в результаті поєднання
двох основних елементів:

а) матеріальний елемент, основне призначення якого поля-
гає у виконанні роботи для здійснення метаболізму (речовин-
но-енергетично-інформаційного обміну із зовнішнім середо-
вищем) і який складається з матеріальних активів і трудових
ресурсів;

б) інформаційний елемент, який призначений для управління
процесами здійснення метаболізму та пов’язує в системну єд-
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ність матеріальні елементи системи, забезпечуючи її впорядкова-
ність і динамічну стійкість у просторі та часі. До його складу
входять економічні відносини та інституції.

Дослідник також виокремив основні функції системи, основ-
ними з яких є:

збір, зберігання і відтворення інформації, синхронізація діяль-
ності окремих ланок, утримання просторового взаємозв’язку
окремих складових, здійснення процесів трансформації речовин-
но-енергетично-інформаційних потоків з метою вилучення віль-
ної енергії, транспортування зазначених потоків усередині сис-
теми, відновлення функціональних підсистем, які втрачають свої
властивості тощо.

Вчений також проаналізував реалізацію кожної з зазначеної
функцій на основі діяльності відповідних підсистем, кожна з
яких, відповідно, формується з таких ключових функціональних
блоків:

1) робочий блок — реалізує основну мету (призначення) сис-
теми і виконує функції просторово-часового управління потока-
ми та їхньою трансформацією з метою вилучення вільної енергії;

2) репродуктивний блок — складається з матеріально-
інформаційних засобів, що відповідають за відтворення «робочо-
го блоку» відповідної підсистеми;

3) корегуючий блок — покликаний управляти станом системи,
виконуючи оперативні диспетчерські функції на основі механіз-
мів зворотного зв’язку [23, с. 94—95].

Характеризуючи зазначений підхід варто відзначити, що він
розкриває сутність та економічну природу економічної системи
максимально наближено до філософського категоріального по-
няття «економічна система».

Розглянувши основні підходи до визначення сутності еконо-
мічної системи, варто відзначити основні критерії, що визнача-
ють економічну систему як національну:

1) загальний економічний простір, що характеризується єди-
ним економічним законодавством, єдиною грошовою одиницею
та загальною грошово-кредитною і фінансовою системами;

2) наявність тісних економічних зв’язків між суб’єктами гос-
подарювання на основі поділу праці;

3) територіальна визначеність із загальним політичним та еко-
номічним центром, який виконує регулюючу та координуючу;

4) загальна система економічного суверенітету.



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

36

Висновки з проведеного дослідження. Розглянувши основні
методологічні підходи до визначення сутності поняття націона-
льної економічної, варто відзначити значну ступінь розробки пи-
тання з одного боку і значний потенціал для дослідження з іншо-
го, що пояснюється зміною вимог до категорій з огляду на
економічні виклики сучасності. Отож, проаналізувавши багато-
манітність підходів до сутнісного визначення поняття та врахо-
вуючи конструктивну критику наявних дефініцій, автор пропонує
наступне визначення поняття національної економічної системи:
національна економічна система — це історично сформований
складний, упорядкований, саморегульований комплекс елементів
і підсистем, що охоплює усі сфери життєдіяльності людей, поєд-
нує усі фактори виробництва та забезпечує створення матеріаль-
них і духовних благ у процесі виробництва, обміну, розподілу та
споживанні товарів і послуг у межах певної території.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ І ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО

СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА
АНОТАЦІЯУ статті розглянуто підходи до визначення поняття
«праця», охарактеризовано дві сторони трудового процесу —
зміст і характер. Розкрито причинно-наслідковий зв’язок між роз-
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витком продуктивних сил суспільства, зміною технологічних спо-
собів виробництва з одного боку, та складовими змісту і характеру
праці — з іншого.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Праця, зміст і характер праці, технологічний
спосіб виробництва, продуктивні сили, науково-технічний прогрес.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются подходы к определению
понятия «труд», охарактеризованы две стороны трудового про-
цесса — содержание и характер труда. Раскрывается причинно-
следственная связь между развитием производительных сил об-
щества, изменением технологических способов производства с
одной стороны, и составляющими элементами содержания и ха-
рактера труда — с другой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Труд, содержание и характер труда, техно-
логический способ производства, производительные силы, науч-
но-технический прогресс.

ANNOTATION. The approaches to identifying the «labor» term are
examined. Two aspects of the labor process are described — labor
character and content. The causative-consecutive relation among
productive forces development on the one hand, and labor character
and content changes — on another hand.

KEY WORDS: labor, labor character and content, productive forces,
scientific-and-technological progress.

Постановка проблеми. Науково-технічні перетворення, що
становлять основу розвитку суспільних відносин, визначають
прогрес усіх розвинутих країн світу та якісні зміни обох систем
— як продуктивних сил, так і економічних відносин. В умовах
сучасних високо розвинутих у технологічному та господарському
розумінні соціальних осередків відбуваються значні зрушення,
що хоч і можуть здатися поверховими, насправді визначають ва-
жливі структурні елементи нового суспільства.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Теоретичним і практи-
чним аспектам трудової діяльності, дослідженню змісту і харак-
теру праці приділяють увагу вітчизняні й зарубіжні вчені: К.
Маркс, А. Маршалл, В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Ю. Хабермас,
Ч. Хенді, А. А. Чухно, В. Я. Єльмєєв, В. Л. Іноземцев, Ю. К. Зай-
цев А. М. Колот, А. В. Коровський та інші.

Постановка завдання. Проаналізувати взаємозв’язок між
розвитком науки та техніки, зміною технологічного способу ви-
робництва і місцем людини у виробничому процесі, розкрити
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взаємовплив між речовою і особистісною складовими продукти-
вних сил виробництва.

Виклад основного матеріалу. Одним з ключових в економіч-
ній теорії є поняття праці. В процесі трудової діяльності людина
вступає у відносини з приводу виробництва, розподілу та спожи-
вання благ матеріального та нематеріального характеру. Ці від-
носини характеризують економічну сторону трудової діяльності.
Взаємовідносини найманих працівників між собою, з безпосере-
дніми керівниками або з роботодавцем характеризують соціаль-
ний бік процесу праці. Таким чином, це діяльність людини, що
впливає на всі сфери її життя і життя суспільства взагалі. Це
явище має грандіозний вплив на всі економічні процеси в суспі-
льстві.

Таблиця 1
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАЦЯ»

Автор Підхід

І. Бентам Прагнення до праці не існує саме по собі, це псевдонім
прагнення до багатства, сама ж праця може викликати
лише огиду

В. Петті, А. Сміт,
Д. Рікардо

Здатність до праці розглядали як специфічний товар.
Праця — це будь-яка виробнича діяльність людини

К. Маркс Праця — процес, що відбувається між людиною і при-
родою, процес, в якому людина своєю власною діяльні-
стю опосередковує, регулює та контролює обмін речо-
вин між собою і природою

А. Маршалл Праця (labour) — це будь-яке розумове або фізичне зу-
силля, цілком або частково спрямоване на отримання
якихось інших благ, окрім задоволення від самого про-
цесу праці

Ю. Хабермас,
Ч. Хенді

Праця (work) — будь-яка раціональна цілеспрямована
активність, найрізноманітніша людська діяльність

Класична полі-
тична економія

Праця — один з головних факторів виробництва і ви-
значається як сукупність усіх розумових і фізичних зді-
бностей людини, які використовуються в процесі виро-
бництва.
Праця — вид економічних ресурсів і визначається як
сукупність можливостей людини або групи людей у
процесі продукування благ
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Закінчення табл. 1

Автор Підхід

Політекономи
ХІХ ст

Праця — доцільна діяльність людини, спрямована на
збереження, видозміну, пристосування середовища пе-
ребування для задоволення своїх потреб, на виробницт-
во товарів і послуг

Природничо-
науковий кон-
текст

Споживання механічної і психічної роботи, що нагро-
маджена в організмі, яка має результатом збільшення
кількості перетворювальної енергії на земній поверхні

Складено автором на основі джерел [4, 5]

Професор А. М. Колот пропонує таке визначення поняття:
праця — свідома, цілеспрямована створювальна діяльність; до-
кладання людиною розумових і фізичних зусиль для одержання
корисного результату в задоволенні своїх матеріальних і духов-
них потреб; процес перетворення ресурсів природи на цінності і
блага, котрий здійснюється і керується людиною під дією як зо-
внішніх стимулів (економічних та адміністративних), так і вну-
трішніх спонук; це вияв людської особистості [5. c. 68—69].

Головними категоріями, які описують сутність трудового
процесу, є зміст і характер праці. У науковій літературі зміст
праці розглядається як узагальнена характеристика процесу пра-
ці, що враховує різноманітність праці, види трудових операцій,
розподіл виробничої діяльності за галузями, фізичне та інтелек-
туальне напруження працівника в процесі праці, рівень його са-
мостійності в регулюванні послідовності трудових операцій, мо-
жливість і міру новизни в рішеннях, що приймаються під час
виробничого процесу тощо.

Згадуючи про принципові відмінності між змістом праці та її
характером, слід зазначити, що перший описує безпосередню
взаємодію людини і знарядь праці, яким чином вони поєднують-
ся, які навички і здібності вимагаються від працівника, які зусил-
ля він прикладає в процесі праці (фізичні, розумові), яки органи
людини отримають найбільше навантаження, які знаряддя праці
використовуються. Саме в цьому аспекті і відбувається вплив на-
уково-технічного прогресу (який покликаний змінювати техноло-
гічні способи виробництва). Що стосується характеру праці, то
ця категорія описує відношення працівника до засобів праці, до
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результатів своєї діяльності, взаємовідношення працівників в
процесі трудової діяльності тощо. Тобто орієнтована переважно
на соціальну сторону процесу праці [3, с. 56].

Професор А. М. Колот характеризує зміст праці як катего-
рію, що виражає розподіл, обсяг і структуру конкретних трудо-
вих функцій, розкриває взаємодії людини з природою, засобами
та предметами праці. В той час як характер праці визначає фор-
ми та методи залучення членів суспільства до праці, ставлення
працівника до праці, відносини власності на засоби виробницт-
ва, взаємозв’язок між працею окремого працівника та сукупною
працею на рівні організації суспільства, специфіку праці у пев-
ний період, зумовлену організаційно-економічними та соціаль-
ними особливостями розвитку. Характер праці виражає ті особ-
ливості, що притаманні суспільній праці в кожній суспільно-
економічній формації та обумовлені типом економічних відно-
син [5, c. 68—69].

Важливою передумовою становлення нового типу працівника
став науково-технічний прогрес і зміна технологічного способу
виробництва. Головні проявлення змін були розглянуті ще К.
Марксом. Досліджуючи тенденції розвитку знарядь праці, він пе-
редбачив автоматизацію виробництва і вказав на ті наслідки, що
можуть виникнути під впливом автоматизації у відносинах між
людиною та знаряддями праці. Ці наслідки в сучасних умовах
проявляються з особливою силою. Створення та впровадження у
виробництво автоматизованих засобів і знарядь праці, автомати-
зація технологічних процесів роблять зміст і характер праці все
більш складними.

Тому розгляд та аналіз еволюціонування технологічного спо-
собу виробництва, місце людини відносно виробничого процесу
набуває особливого значення в контексті зміни змісту та характе-
ру праці. Логіка розвитку технологічного способу виробництва
розкривається шляхом аналізу вдосконалення техніки як матеріа-
льної основи продуктивних сил усього суспільного виробництва.
Етапи розвитку техніки визначали технологічні способи вироб-
ництва, тобто способи техніко-економічного поєднання особисті-
сних і речових засобів праці, а також процес діалектичної взає-
модії продуктивних сил і техніко-економічних відносин у межах
певного історично визначеного суспільного та економічного спо-
собів виробництва [9, c. 25].
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На нижчому етапі розвитку засобів праці більшість технологі-
чних функцій (виготовлення і застосування простого знаряддя)
виконувала сама людина, рух знаряддя праці визначався рухом
людини. Технологічний спосіб виробництва базувався на ручній
праці. Він існував з моменту виготовлення людиною найпрості-
ших засобів праці (з кам’яного віку).

Ця закономірність (визначення руху засобів праці діями лю-
дини) була характерна і для мануфактурної стадії розвитку капі-
талізму в промисловості, хоча на цій стадії відбувся поділ праці
між десятками робітників, спеціалізація інструментів (поява час-
ткових знарядь праці) та часткового працівника (володіє лише
однією спеціальністю).

На цьому етапі, за К. Марксом, можна виділити три суспільно-
економічні формації: первісний, рабовласницький і феодальний
типи суспільства.

В умовах первіснообщинного ладу праця людини являла собою
переважно інстинктивну діяльність . Р. Хейльбронер виходить з по-
ложення, що у первісному суспільстві відсутня праця, первісна лю-
дина не займалася працею у нинішньому розумінні, тому що зусил-
ля, спрямовані на фізичне виживання общини, ніяк або органі-
заційно, або за своєю значимістю не відрізнялися від інших видів
діяльності, таких як виховання дітей, участь у прийнятті общинних
рішень, забезпечення культурної наступності тощо [11, с. 263].

На наступному етапі відбувається виникнення та розвиток
економічної людини як такої. Праця стає свідомою, доцільною
діяльністю спрямованою на задоволення власних матеріальних
потреб. Поява та розвиток товарного виробництва, обміну, при-
ватної власності ознаменували перехід до економічної епохи, яка
включає в себе рабовласницький, феодальний і капіталістичний
способи виробництва.

Рабовласницький лад базувався на власності рабовласників на
речові умови виробництва (землю, знаряддя і предмети праці) та
на створюваний ним продукт. Раб не мав жодного стимулу до
праці, був не зацікавлений у результатах праці, а тим більше у
підвищенні її продуктивності. Раб вважався тим знаряддям праці,
що вміє розмовляти [11 с. 265].

Окрім праці рабів існувало виробництво вільних селян і ремі-
сників, спрямоване на задоволення ринкових потреб. Їх праця та-
кож вважалася важкою, та саме ця категорія тодішнього суспіль-
ства реалізувала принципи економічної людини.
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При рабовласницькому виробництві з його консервативною
технікою, що не відійшла далеко від застосування ручних зна-
рядь, продуктивність праці визначалася головним чином макси-
мальним використанням живої фізичної праці і робочої сили тва-
рин. У мануфактурному виробництві вихідною точкою зміни
форми виробництва і головною умовою створення нової вироб-
ничої сили є розподіл праці, заснований на прикріпленні частко-
вого працівника до виконання певної функції виробничого про-
цесу. Тут підйом продуктивності праці відбувався за рахунок
зміни способу застосування робочої сили. Новий спосіб застосу-
вання робочої сили викликав підвищення майстерності окремого
працівника. Техніка виробництва суттєвих змін не зазнала. Вона
носила ремісничий характер [2, с. 71].

Близьким до рабовласницького вважається феодальний устрій,
для якого характерне володіння окремим прошарком населення
(феодалами) земельними ділянками, що й обумовило появу від-
носин особистої залежності селян. Праця за умов феодального
устрою мало чим відрізнялася від рабської праці: так само існу-
вав позаекономічний примус, безпосередній працівник не заціка-
влений у результатах власної праці, яка характеризувалася знач-
ною важкістю, потребувала переважно фізичної сили працівника,
була репродуктивною. За таких умов виробництво було неефек-
тивним.

Розвиток товарно-грошових відносин, розширення виробниц-
тва вимагало нових підходів до організації виробничого процесу
та збільшення продуктивності праці. Перехідним етапом стала
поява ремісничих машин, які приводила в дію людина.

Перший етап становлення машинного виробництва разом з
переходом від ремісничого інструменту до три ланкової систе-
ми машин став однією з передумов сучасної науково-технічної
революції. Дане машинне виробництва використовувало пере-
важно природні предмети праці — природну сировину й мате-
ріали, що постачали добувна промисловість і сільське господар-
ство.

Найважливішою закономірністю даного технологічного спо-
собу виробництва є детермінація рухів людини у процесі праці
рухом машин, перехід до машин важливих функцій мануфактур-
ного працівника (управління окремими інструментами, значною
мірою виготовлення самих знарядь праці), перетворення частко-
вого робітника на придаток машини.
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Технологічне підкорення праці власником засобів виробницт-
ва виникає і розвивається в умовах простої капіталістичної коо-
перації гетерогенного типу (коли під владою капіталіста в одній
майстерні об’єднувалось кілька ремісників однієї і тієї самої спе-
ціальності і кожен виконував безперервно одну операцію). Соці-
ально-економічне панування капіталу над працею (відсутність
засобів виробництва і засобів існування змушує робітників про-
давати свою робочу силу) доповнюється технологічним підко-
ренням, технологічним примусом.

Другий етап розвитку машинного виробництва, розпочався з
кінця ХІХ ст. характеризувався повсюдним переходом від паро-
вої до електричної енергії, зростанням механізації виробництва й
докорінними змінами машинного комплексу, розвитком машин-
агрегатів, що використовувалися в галузях з безперервними тех-
нологічними процесами, суттєвими зрушеннями в галузевій
структурі та професійному складі робітників.

Багаторазове збільшення одиничної потужності й продуктив-
ності основних видів енергетичного і технологічного обладнання
та створення і впровадження машин-автоматів ознаменували пе-
рехід до третього етапу машинного виробництва — автоматиза-
ції. Створювалися матеріальні передумови, і разом з тим виника-
ла технічна потреба централізації виробництва та, відповідно,
зосередження й централізації капіталу.

Взаємовідносини між людиною і знаряддями праці зазнали
суттєвих змін — замість рушійних сил працівника стала викорис-
товуватися у величезних масштабах природна енергія, функції
безпосереднього впливу на предмет праці стали передаватися ро-
бочій машині [2, с. 71].

Замість того, щоб бути включеною у безпосередній виробни-
чий процес в якості живої ланки, виходить з технологічного про-
цесу і у вказаному сенсі перестає бути його агентом. Але інші
технологічні процеси залишаються за людиною: а) виконавська
(технологічна) функція з обслуговування машин (пуск, налаго-
дження, ремонт автоматів); б) розумова діяльність з контролю і
регулювання виробничих процесів і з їх вдосконалення.

Функція управління і контролю порівняно з зі звичайним ви-
робництвом значно змінюється і вскладнюється: перед людиною
виникає завдання одночасного управління все більшою і біль-
шою кількістю об’єктів; збільшується швидкість реакції людей,
підвищуються вимоги не тільки до розумової, а й до сенсорної
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діяльності працівника; від людини відділяється об’єкт управлін-
ня, замість його безпосереднього сприймання людина має корис-
туватись опосередкованими засобами, які мають передавати ін-
формацію, яку він має декодувати.

Розумові функції праці виражаються в двох основних момен-
тах: у чуттєво-розумовій діяльності по контролю, управлінню і
спостереженню за виробничими процесами і заняттях по конс-
труюванню машин, розвитку науки та техніки. Перший момент
переважно пов’язаний з виконанням звичайних розумових опе-
рацій, що передбачають наявність виробничого досвіду, вмінь і
технічних знань, другий — складає творчий, розумово-логічний
бік праці. Іншою функцією розумової праці починає виступати
програмування і складання режимів технологічного процесу, що
викликає потребу в глибоких економічних, технічних, математи-
чних знаннях [2, с. 69].

Що стосується застосування рушійних сил людини в якості
джерела енергії, то в порівнянні з використанням природних ене-
ргетичних сил, вона відіграє незначну роль — техніка вивільняє
людину від ролі живого двигуна знарядь праці.

Отже, з переходом на індустріальний етап розвитку та вдос-
коналенням засобів праці, переходом на машинне виробництво,
людина перестала бути джерелом фізичної енергії, її фізичне на-
вантаження значно скорочується, зводиться до виконання неваж-
ких рухів, дій і переходить у сферу розумової праці, але перева-
жно рутинної, одноманітної, нескладної. Людина стає додатком
до машини, елементом конвеєрного виробництва. Розвитку інте-
лектуальних здібностей не приділяється достатньої уваги. Моти-
вація людини — переважно економічна.

Автоматизація підвищує роль наукової творчості. Машини,
що заміщують або полегшують певні види розумової діяльності,
дають можливість збільшити масштаби інноваційної та наукової
діяльності, спрямовувати зусилля людини головним чином на те-
оретичні пошуки.

У другій половині ХХ ст. розгорнулась науково-технічна ре-
волюція, яка зумовила глибокі зрушення у засобах праці, техно-
логії та організації виробництва. Вона визначила перехід людства
до нового технологічного способу виробництва, коли знання, на-
ука та інформація стають основними джерелами економічного
зростання і відкривають можливості небаченого зростання ефек-
тивності економіки. Це ознаменувало перехід до четвертого ета-
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пу, коли суспільство вступило в нову, постіндустріальну, еру [11,
c. 256].

Характерними рисами даного технологічного способу вироб-
ництва є: збільшення ролі інформаційної, знаннєвої складової,
використання інформаційних технологій, «інтелектуальних ком-
п’ютерів», автоматизація та роботизація всіх сфер і галузей еко-
номіки та управління, створення єдиної найновішої інтегрованої
системи зв’язку.

Поява автоматичних керуючих пристроїв, які долають обмеже-
ність психофізичних можливостей людини як суб’єкта, що управляє
і суттєво змінює роль людини у процесі виробництва. Людина зві-
льняється не лише від ручної праці, а й від рутинних виконавчих
функцій та функцій простої розумової праці. За допомогою техніки
контролюються механізми, якість продукції, регулювання і наладки,
проектування і програмування, здійснюється безпосередній вплив
на предмети праці найновішої технології, відбувається виробництво
автоматизованої системи машин самими машинами під контролем
людини (так звані «безлюдні виробництва») та інші функції. Лише
за цих умов об’єктивною необхідністю стає розвиток усіх сутнісних
сил людини. Так, у розвинутих країнах матеріальне виробництво й
обіг обумовлюється забезпеченістю електронною автоматизацією,
науково-технічною творчістю, різко зрослою роллю інформації,
унаслідок чого виникає новий тип суспільства — інформаційний,
елементом якого є інформаційна економіка.

Новий технологічний спосіб виробництва сприяє трансформації
суспільного устрою, унаслідок чого змінюються головні його скла-
дові — від матеріальної до інформаційної. Таке перетворення при-
таманне і виробництву, розподілу, обміну та споживанню. Навіть
більше, — мову можна вести не тільки про технологічну трансфор-
мацію, але й про духовно-творчу та неекономічну [6, c. 52].

Постіндустріальна економіка висуває нові вимоги до праців-
ника — виникає необхідність отримання відповідного рівня осві-
ти, використання творчого підходу в процесі трудової діяльності,
зростають в ціні так звані «живі знання», тобто навички, вміння,
невіддільні від самої людини.

Необхідність у зменшенні витрат виробництва, підвищенні
якості продукції, вдосконаленні технологій виробництва — ось го-
ловні цілі, які переслідує НТР. Виклики, що висуваються зростаю-
чою роллю конкуренції у сфері виробництва, штовхають кожного
з виробників на пошуки стійких конкурентних переваг. На етапі
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розквіту капіталістичних відносин джерелом конкурентних пере-
ваг була оптимізація співвідношення ціни та якості. Якщо проана-
лізувати сучасний стан справ, то стає очевидним, що більшість то-
варів на ринках є майже однаково якісними, одноманітними і
однаково доступними середньостатистичному споживачу. Часто
потрібен мікроскоп, щоб знайти певну відмінність. Виробники чи
то Audi, Toyota, Ford або Renault, чудово розуміють, хто якою тех-
нологією володіє, саме тому диференціація у промисловості має
прийти не з виробництва, а з інших сфер діяльності [8, c. 56].

Це означає, що конкурентоспроможність товарам може надати
саме інформаційна складова, продиктована символічна цінність,
апеляція до емоцій, почуттів, бажань споживача. Естетичні, куль-
турні символи, продиктований стиль життя. Тому ідеї, носіями
яких є працівники інтелектуальної сфери, стають найважливішим
джерелом отримання монопольного становища хоча б на корот-
кий термін. У сучасній гонитві за лідерством на певній ринковій
ніші власне нестандартні рішення і відіграють ключову роль. Не-
обхідність у типовому працівникові фізичної праці практично
повністю поступається місцем потребою в творчих, нестандарт-
них, інтелектуальних працівниках.

Коротко взаємозалежність між технологічним способом виро-
бництва та характером трудових функцій працівника відображе-
но в табл. 2.

Таблиця 2
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПРАЦІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ
ДО НОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА

Технологічний
спосіб виробництва І ІІ ІІІ

Зміст праці

трудові функції виконавські
виконавські, ло-
гічні, контроль-
но-реєстраційні

логічні, регулю-
вальні

трудові зусилля
репродуктивні,
фізичні, вико-
навчі, простірег-
ламентовані

проста розумова,
репродуктивна,
виконавча, рег-
ламентована

Творчі, розумо-
ві, організаційні,
складні, самоор-
ганізація

засоби праці ручні знаряддя
праці

машинне вироб-
ництво

автоматизоване
виробництво

Складено автором
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Характерною особливістю сучасного глобального капіталізму
є поєднання складної системи всіх основних «пластів» взаємодії
найманої праці і капіталу, що характерні для історичної еволюції
способів виробництва, знятих у його сучасному просторовому
бутті [1 с. 6]. Іншими словами, особливості капіталістичного уст-
рою різняться за регіонами світу та одночасно являють собою
живу історію капіталізму, адже в найвідсталіших доіндустріаль-
них країнах досі зберігається напівкріпосні форми та «класична»
експлуатація на промислових підприємствах на противагу спе-
цифічним формам взаємодії капіталу і праці програмістів, вчите-
лів та інших представників інтелектуальної еліти. Тобто, яскра-
вим прикладом і демонстрацією основних ступенів розвитку
людського суспільства є сучасні країни, що характеризуються рі-
зним рівнем економічного розвитку.

Висновки. Отже зміст і характер праці є різними сторонами
одного соціально-економічного явища — трудової діяльності
людини. З удосконаленням засобів праці, появою нових техно-
логій виробництва та відповідною зміною технологічних спосо-
бів виробництва змінюється місце та роль людини у виробни-
чому процесі. Потреба у фізичній праці на первинному етапі
розвитку економічних відносин, що пояснюється переважанням
простого матеріального виробництва, згодом поступається міс-
цем складній розумовій праці з елементами творчості та креати-
вності.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме определения роли го-
сударственного регулирования в процессе становления социаль-
ной ответственности предпринимательства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная ответственность предпринима-
тельства, государственное регулирование, партнерство государс-
тва и бизнеса.

ANNOTATION. The article deals with the problem of determining the
role of state regulation in social responsibility of business.

KEY WORDS: social responsibility of business, government regu-
lation, partnership between the government and business.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день постає важливе
питання ролі держави у формування соціальної відповідальності
підприємництва. Необхідним є визначення межі втручання дер-
жави: чи має цей процес бути чітко окресленим і регламентова-
ним або навпаки — має бути лише ініціативою з боку підприєм-
ництва.

Метою статті є аналіз сучасних моделей розвитку партнерсь-
ких відносин держави та бізнесу і пошук максимально ефектив-
ної для національної економіки.

Серед вітчизняних науковців питанням формування соціаль-
ної відповідальності та ролі держави у цьому процесі займаються
В. Варнавський, З. Галушка, Д. Любінін, В. Марченко, В. Осець-
кий, А. Ушаков, В. Шаповал. Серед зарубіжних науковців слід
виділити праці Т. Бредгарда, А. Керолл, Дж.МакГвайер, Н. Міт-
челл, Дж. Мун, Р. Стюрер.

Виклад основного матеріалу. Що є важливим на сьогодніш-
ній день: соціальна відповідальність підприємства чи прибуток,
піклування про людей чи гроші, духовне чи матеріальне? Одвічні
філософські питання стають проблемою вибору не тільки окре-
мих людей, суспільств, підприємств, а й цілих держав та їхніх
національних програм розвитку. Саме питання соціальної відпо-
відальності підприємництва в рамках державної економічної по-
літики не може виникнути на порожньому місці. До розуміння
важливості цього питання в першу чергу приходить суспільство,
а відтак і з’являються й певні вимоги до держави щодо врегулю-
вання відносин бізнес-сектору та суспільства. Більше того, в роз-
винутих країнах інтереси суспільства настільки високо ставлять-
ся у державі, що такі питання є пріоритетними та базовими для
функціонування всієї економічної системи.
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Ефективність національної економіки прийнято вимірювати
кількісними категоріями, такими як, наприклад, ВВП на душу
населення. Але якість життя суспільства визначається не лише
обсягом матеріальних благ, а й сприятливим навколишнім сере-
довищем, соціальним спокоєм тощо. В свою чергу, важливою
складовою колективного багатства є існування можливостей для
гідного життя: отримання освіти, працевлаштування, можливість
знайти житло за доступними цінами, користування соціальним
захистом. А найважливішим є те, щоб доступ до колективного
багатства мав би бути відкритим для всіх верств населення, а не
лише для привілейованих членів суспільства. Звідси й логічне за-
питання: хто має координувати вирішення цих надважливих про-
блем? На нашу думку, лише держава у змозі адекватно впливати
на ці процеси і виступати в ролі арбітра при вирішенні питань
соціального характеру. В свою чергу, ті люди, які на сьогодні є
лідерам бізнес-сектору, керуючими компаній, корпорацій, пови-
нні відчувати відповідальність за тих, хто волею долі не зміг діс-
татися таких висот, але прагне жити в світі, де панує повага до
природи, повага до власного здоров’я, повага до літніх людей,
підтримка малозабезпечених верств населення тощо. Хай навіть
відповідальність бізнесу буде ґрунтуватись на хвилюванні за вла-
сне благополуччя — краще зараз поділитись добровільно, аніж
потім втратити все. Тому роль держави є величезною у форму-
ванні соціально відповідального підприємництва в будь-якій
країні.

Існують різні точки зору на те, наскільки важливу роль має ві-
дігравати держава у формуванні соціальної відповідальності під-
приємництва. У теорії сучасної корпорації стверджується, що
уряд повинен відігравати певну роль у напрямі заохочення і під-
вищення корпоративної соціальної відповідальності. Райх ствер-
джує, що держава повинна виступати в якості арбітра відповіда-
льності бізнесу в суспільстві [8]. Це відбувається тому, що
соціальна відповідальність корпорацій потрапляє на арену публі-
чної політики, що є одним із завдань уряду. Наприклад, коли по-
стає питання звільнення надлишкових працівників для збільшен-
ня прибутковості компанії, замість того, щоб перерозподіляти їх
або зберегти їх на нових робочих місцях. Це питання стосується
як корпоративної етики, так і державної політики, враховуючи,
що звільнення може накласти значні витрати на колишніх спів-
робітників, їх сімей і суспільство в цілому. Інші вчені (К. Біхта)
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вважають, що уряд не може виступати арбітром у питанні відпо-
відальності бізнесу перед суспільством шляхом застосування по-
даткових пільг і податкових кредитів. Уряд може виконувати
роль арбітра за допомогою регулювання і встановлення лише мі-
німальних стандартів, допомагаючи таким чином суспільству по-
долати проблему «безбілетника».

Основними моделями взаємодії держави і бізнесу у питаннях
соціальної відповідальності, на наш погляд, є дві. Перша з них —
американська модель. Вона передбачає мінімальне втручання
держави та спирається на такий тип взаємовідносин, в якому до-
мінує соціальна відповідальність між бізнесом і суспільством.
Так, наприклад, американська професійна освіта фінансується
приватним сектором, а на підготовку, перепідготовку та підви-
щення рівня кваліфікації власних працівників американський бі-
знес витрачає в середньому 200 млрд дол. щороку [2, с. 136].
Крім того, в США розроблено багато механізмів участі бізнесу у
вирішенні соціальних питань, а саме — корпоративні фонди, які
вирішують різні соціальні проблеми за рахунок підприємницько-
го сектору. Наприклад, Фонд Білла Гейтса, який складає 27 млрд
дол. США, створений з метою поліпшення освіти та медицини
[3]. Практика функціонування таких фондів є високоефективною,
оскільки з боку держави така соціальна поведінка всіляко під-
тримується різноманітними податковими пільгами, які юридично
фіксуються на федеральному рівні. Так, ті компанії, які займа-
ються благодійною діяльністю у напрямі науки, культури або ме-
дицини потрапляють у список відповідного Міністерства і звіль-
няються від податків на прибуток. До того ж, у США деякі
інвестиційні фонди шукають для своєї діяльності саме «зелені
підприємства», які, як відомо, мають незаплямовану репутацію у
питаннях екології та впливу на суспільство. Саме таким компані-
ям видаються кредити, позички за нижчими відсотками, а неза-
плямована репутація дає можливість збільшити капіталізацію
підприємства. Крім того, в американській моделі соціальної від-
повідальності дуже поширене волонтерство, а працівники корпо-
рацій (до 80 %) активно допомагають місцевим співтовариствам
у вирішенні багатьох соціально значущих питаннях. Тобто, мож-
на зробити висновок, що американська модель соціальної відпо-
відальності ґрунтується на мінімальному державному втручанні
за одночасного існування сприятливих умов для реалізації бізне-
сом соціально важливих програм на взаємовигідних засадах.
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Друга модель — європейська. Вона кардинально відрізняється
від американської. В європейській моделі відносини з приводу
соціальної відповідальності вибудовуються шляхом взаємодії бі-
знесу з урядом. В Європі вже давно прийнято, що в основі соціа-
льної відповідальності підприємництва лежить державне регулю-
вання. Логіка в цьому простежується очевидна: держава є заці-
кавленою у стабільному та процвітаючому суспільстві, а оскільки
більшість населення це наймані працівники, то й корпоративна
соціальна відповідальність під розумним і виваженим тиском
уряду приймає форми відповідальності перед власними найма-
ними працівниками.

Щодо поняття благодійності, то у Європі вона носить радше
примусовий характер, закріплений юридично. Наприклад, у Ні-
меччині в обмін на різноманітні пожертвування видається спеці-
альний сертифікат, який дає можливість зменшити базу оподат-
кування у розмірі пожертвуваної суми. У Франції існує закон,
який зобов’язує компанії звітувати про виконання програм соціа-
льної відповідальності та охорону навколишнього середовища
[3]. Контролюється така діяльність, як трудовими інспекціями,
так і профспілками. Також урядом Франції встановлена нагорода
«еко-лейбл» для стимулювання соціально відповідального під-
приємництва [4]. У низці європейських країн прийняте відповід-
не законодавство, згідно якого від керуючих і довірених осіб пе-
нсійних фондів вимагається розкриття інформації про те, в якій
мірі при прийнятті інвестиційних рішень в оцінці ділової практи-
ки компанії враховуються соціальні та екологічні фактори. У Ве-
ликобританії в 2000 році була прийнята поправка до закону, яка
зобов’язує пенсійні фонди інформувати суспільство про те, чи
приймають вони до уваги соціальні, екологічні та етичні сторони
під час реалізації своєї інвестиційної діяльності. У листопаді 2001
року кілька європейських країн, включаючи Францію, Італію,
Голландію, Великобританію та Німеччину, заснували Eurosif
(European Sustainable and Responsible Investment Forum), загаль-
ноєвропейський форум із соціально відповідальних інвестицій,
який покликаний об’єднати зусилля провідних європейських
держав у розвитку цього ринку.

Характеризуючи європейську модель корпоративної соціаль-
ної відповідальності, вчені все частіше використовують термін
«корпоративна здатність до соціального реагування» замість тра-
диційного «корпоративна соціальна відповідальність». Що під



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

54

цим розуміється? Насамперед, чи здатна та чи та компанія при-
тримуватись необхідних державних законодавчих актів, які ви-
магають бути послідовними у своїй діяльності з приводу соціа-
льних норм і стандартів. Така відповідальність з боку підприєм-
ництва має бути багатовекторною та направленою і на власних
працівників, і на державу, і на суспільні інтереси.

Звичайно американська і європейська моделі кардинально
відмінні у багатьох аспектах, але поступово вони починають
доповнювати одна одну, шукаючи таким чином «золоту сере-
дину» у такому важливому питання як соціальна відповідаль-
ність підприємництва. З одного боку, в американській моделі
не вистачає стратегічного і довгострокового державного плану-
вання та прогнозування в питаннях соціальних вимог суспі-
льства. З іншого боку, європейській моделі не вистачає масш-
табної ініціативи у соціально значущих питаннях з боку під-
приємницького сектору та відповідної підтримки з боку держа-
ви. Тому актуальним науковим питанням є спроби розробки
концептуально нового підходу до розгляду взаємовідносин
держави і підприємництва у питанні соціальної відповідальнос-
ті останнього.

Важливим як для кожної окремо взятої країни, так і для світо-
вої економічної системи в цілому залишається проблема вирі-
шення наступного питання: що саме треба робити для втілення
теорії соціального партнерства держави і бізнесу у практичні ре-
комендації до дій? Дослідження Світового банку виявило, що ос-
новним фактором зростання ВВП у розвинених країнах є людсь-
кий капітал, і на його частку припадає 62 % приросту ВВП, в той
час як виробничі фонди складають 16—18 % приросту, а природ-
ні ресурси — 20—22 % [3]. У зв’язку з цим очевидним видається
той факт, що для стабільного розвитку як суспільства, так і еко-
номіки є розвиток людських ресурсів, їхній захист та гідне став-
лення як з боку держави, так і з боку бізнесу. Більше того, саме
від держави в першу чергу необхідні рішучі кроки в цьому на-
прямі. Рівень розвитку соціальної активності значно зросте, якщо
держава в змозі сформувати дійсно сприятливе, прозоре, безпеч-
не середовище для ведення підприємницької діяльності. А ство-
рення такого середовища може відбутися лише за умови плідної
співпраці державних установ із бізнесом, науковими інститутами,
ЗМІ, благодійними організаціями, університетами, міжнародни-
ми організаціями тощо.



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

55

Одним із методів мотивації піклування бізнесу про суспільст-
во з боку держави є запровадження системи соціальної звітності,
яка допомагає простежити соціальний ефект від діяльності тієї чи
тієї компанії. Крім того, популярними є методи матеріального за-
охочення у вигляді податкових канікул, венчурних фондів, віль-
них економічних зон. Але всі ці заходи мають бути дійсно реаль-
ними, прозорими і тільки для тих компаній, які довели свою
значущість для суспільства, мають чіткі пріоритети у соціальних
питаннях, інвестують у відповідні програми, проекти тощо. Важ-
ливим, на наш погляд, з боку держави є формування позитивного
образу соціально відповідальних компаній в очах суспільства.
Ідея шани та поваги є дійсно привабливою для тих, хто керує
компанією, вищого керуючого складу, окремо взятого працівни-
ка, який вважає себе частиною єдиного цілого. Така ідея дає ро-
зуміння суспільної значущості. А це подекуди приємніше за ма-
теріальну сторону діяльності. Тому держава має неодмінно
оприлюднювати такі компанії, її лідерів, запроваджувати певні
відзнаки та нагороди, інформувати про такі заходи суспільство.

Вважається, що категорію «соціальна відповідальність підпри-
ємництва» в Україні почали використовувати після того, як
16 грудня 2005 року у Києві було підписано Меморандум про со-
ціальну відповідальність бізнесу, який визначає головні принципи
і завдання, які має ставити перед собою бізнес у своїй діяльності,
щоб дійсно відповідати критеріям соціально відповідального. Крім
того, у листопаді 2007 року Україна приєдналась до роботи міжна-
родної групи експертів з питань розробки стандарту ISO 26 000, а
у 2010 році дала згоду на прийняття цього стандарту — ISO 26 000
«Керівництво із соціальної відповідальності» [5]. Але ці спроби є
лише краплею в морі. На сьогоднішній день проблема становлення
соціально відповідального підприємництва є однією з критичних
для нашої країни. Тому в першу чергу необхідно виокремити
стримуючі чинники цього процесу, а саме:

1) Збитковість державної соціальної політики та нестача соці-
альних інвестицій. Це означає, що відсутнє реальне державне
стимулювання соціально відповідальної поведінки з боку підпри-
ємницького сектору. І це досить відчутно впливає на формування
характерних особливостей ведення бізнесу в нашій країні. Це фо-
рмує модель несприйняття концепції соціальної відповідальності
як важливої складової діяльності підприємств, як малих, серед-
ніх, так і великих і національно значущих.
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2) Не сформованість ефективного інституту соціального парт-
нерства між найманими працівниками та роботодавцем. Крім то-
го, більшість працівників на вітчизняних підприємствах не зіста-
вляють свою заробітну плату з власною ефективністю та резуль-
татами роботи.

3) Відсутність єдиних орієнтирів соціальної політики в держа-
ві. Це включає в себе досить широкий спектр невирішених про-
блем національного масштабу, а саме:

— відсутні комплексні дослідження в питаннях формування
соціальної відповідальності підприємництва як важливої страте-
гії розвитку економічної співпраці держави і бізнесу;

— відсутність мотивів реалізації соціальної відповідальності у
бізнесу, оскільки існує низка недоліків у вітчизняному законо-
давстві, що перешкоджають інституціональному формуванню
принципів КСВ в державі;

— не сформованість системи соціальної звітності на підпри-
ємствах у щорічних звітах, що явно веде до деморалізації бізнес-
середовища [2, с. 237—239].

На сьогодні важливим є розуміння цілісної картини, що скла-
лася в Україні і тих можливих перспектив у разі запровадження
принципів соціальної відповідальності підприємництва і тих за-
гроз у випадку неприйняття негайних рішень з цього приводу.
Для початку слід виокремити основні напрями стимулювання
розвитку соціальної відповідальності підприємництва. Як зобра-
жено на рис. 1, фактично таких напрямів існує три: економічний,
юридичний та інформаційний. Вони, в свою чергу, включають
декілька найважливіших підпунктів.

Так, для економічного напряму важливими стимулами для
формування соціально відповідального підприємництва є запро-
вадження диференційованого оподаткування та системи префе-
ренцій для соціально відповідальних підприємств. Для юридич-
ного — створення базових законопроектів, які б визначали
засадничі принципи ведення соціально відповідального бізнесу,
запровадження соціальної звітності підприємства тощо. Щодо
інформаційного напряму, то вкрай важливим, на нашу думку, є
донесення до широкого загалу, до суспільства ідеї необхідності
підтримки ініціатив по створенню позитивного іміджу соціально
відповідального бізнесу, не важливо чи він є малий, середній або
великий, транснаціональний.
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Висновки. Роль держави у формуванні соціальної відповіда-
льності бізнесу є, без перебільшень, величезною. Оскільки лише
держава може створити умови для її розвитку. Сама по собі вона
не в змозі розвинутись до національних масштабів. Держава мо-
же забезпечувати як юридичну, так і економічну підтримку. Крім
того, лише держава може стимулювати, мотивувати, і навіть у
певній мірі морально надихати підприємницький сектор до дія-
льності, яка є соціально відповідальною. Державними методами
необхідно створити інституціональні сприятливі умови для ве-
дення підприємствами соціально відповідальної діяльності. Ці
аспекти стосуються законодавчо закріплених норм і правил ве-
дення бізнесу. Також це стосується й переоцінки державних еко-
номічних стимулів щодо соціальної відповідальності підприєм-
ництва, а саме: податкових пільг, державних програм фінансу-
вання, кредитування, політики протекціонізму тощо.

Очевидним є той факт, що українська модель соціальної від-
повідальності підприємництва знаходиться в зародковому стані,
коли бізнес лише починає розуміти всю важливість цього питан-
ня, а держава не в змозі створити відповідні умови для форму-
вання та розвитку принципів КСВ, які є важливими опорами ста-
більного розвитку економіки та суспільства. Відбувається те, що
зазвичай називають замкнутим колом. На наш погляд, саме дер-
жава має розірвати його і тим самим створити принципово новий
виток розвитку відносин держави, бізнесу та суспільства.

Література

1. Социально ответственные инвестиции. Влияние моды или резуль-
тат эволюции капитализма? [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
www.vunt.ru/anonce/36.htm

2. Шаповал В.М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі
управління економікою: монографія. — Д.: Державний ВНЗ «Націона-
льний гірничий університет», 2011. — 357с.

3. Мельник С.В., Тресвятська Т.А., Будьонна Л.В. Шляхи стимулю-
вання соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу. Розроблено в
ДУ НДІ СТВ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.lir.cci.lg.ua

4. Дегтяр Н.А., Піскун К.В. Формування моделі фінансових стиму-
лів держави щодо підтримки соціально відповідального бізнесу в
Україні в контексті світового досвіду, 2011. [Електронний ресурс]. —
Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2011_32/11_32_18.pdf



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

59

5. Ничипоренко С.В. Фінансово-правові основи розвитку соціальної
відповідальності бізнесу в Україні/ Інститут демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. [Електронний ресурс].
— Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2012_1/files/EC112_06.pdf

6. Moon J. Government as a Driver of Corporate Social Responsi-
bility/Research Paper Series, International Centre for Corporate Social
Responsibility. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
www.citeseerx.ist.psu.edu

7. Steurer R. The Role of Governments in Corporate Social Respon-
sibility: Characterising Public Policies on CSR in Europe/ Discussion Paper
2, 2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
www.wiso.boku.ac.at/papers.html

8. Bichta C. Corporate social responsibility: a role in government policy
and regulation. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Research_Reports/16_Bichta.pdf

Статтю подано до редакції 26.04.13 р.

УДК 330.341.1
Ю. А. Шевчук, аспірант,

ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ЯК ВНУТРІШНІЙ СТАН
І ФОРМА ФУНКЦІОНУВАННЯ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

АНОТАЦІЯ. Інноваційний розвиток розглядається як базовий ме-
ханізм функціонування «нової економіки», а підприємець-новатор,
як головний суб’єкт господарювання. У статті проаналізовано ви-
токи, сучасний стан і ключові характеристики «нової економіки» в
контексті інноваційного розвитку ринкової господарства. Автором
окреслено основні проблеми, що перешкоджають інноваційній
моделі «нової економіки» в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: «нова економіка», інтелектуалізація, інновацій-
ний розвиток, інформаціональність, інновація, інституції, інновацій-
ний попит, інноваційність, технологічний уклад, інноваційна рента.

АННОТАЦИЯ. Инновационное развитие рассматривается как ба-
зовый механизм функционирования «новой экономики», а пред-
приниматель-новатор, как главный субъект хозяйственной деяте-
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льности. В статье анализируются истоки, современное состояние
и ключевые характеристики «новой экономики» в контексте инно-
вационного развития рыночного хозяйства. Автором очерчено ос-
новные проблемы, что препятствуют инновационной модели «но-
вой экономики» в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «новая экономика», интеллектуализация,
инновационное развитие, информациональность, инновация, инс-
титуции, инновационный спрос, инновационность, технологичес-
кий уклад, инновационная рента.

ANNOTATION. Innovative development is seen as a basic mecha-
nism of functioning of the «new economy», and innovative entrep-
reneur is seen as the main subject of an economic activity. The article
examines the origins, current status and key features of the «new
economy» in the context of innovative development of the market
economy. The author reviews the key issues that hinder an innovative
model of the «new economy» in Ukraine.

KEY WORDS: «new economy», intellectualization, innovative deve-
lopment, informationallity, innovation, institutions, innovation demand,
innovativeness, tenor of technology, innovation rent.

Постановка проблеми. В другій половині ХХ ст. відбулися
якісні зміни в розвитку продуктивних сил суспільства та вироб-
ничих відносинах, що стало результатом системно-синерге-
тичного взаємозв’язку переваг у нових технологіях, бізнесі та
економічній політиці в розвинених країнах світу. Поняття «нової
економіки» виникло в 70—80-х роках минулого століття як кате-
горіальне оформлення даних процесів. «Нова економіка» на
практиці це зростання продуктивності праці, доходів, низьке без-
робіття і помірна інфляція. Тому необхідний розгляд інновацій-
ного розвитку, як внутрішньо притаманного стану та функціона-
льної форми нового типу економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження пи-
тання залежності інноваційного розвитку та «нової економіки»
розпочались в 70-ті роки ХХ століття, першопрохідцями стали
західні економісти Б. Лундвалл, М. Кастельс, К. Фрімен. Пізніше
до аналізу вимірів «нової економіки» активно почали підключа-
тись і вітчизняні, і російські вчені: А. Гальчинський, В. Геєць,
Ю. Бажал, Г. Андрощук, А. Гапоненко, І. Лукінов, Л. Федулова,
В. Мунтіян, М. Ігнацька, І. Стрілець, Д. Львов, С. Глазьєв, Н. Іва-
нова, та ін. Безальтернативність інноваційного розвитку не ви-
кликає сумнівів у наукового товариства, як єдино перспективного
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та результативного шляху задоволення суспільних потреб за су-
часного стану продуктивних сил. Меншу увагу науковці приді-
ляють аналізу вмісту інноваційної складової у «новій економіці».

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування ін-
новаційних стратегій розвитку країн і регіонів припадає на період
«холодної війни», коли в авангарді інноваційного розвитку стали
військова та аерокосмічна промисловість. Формально, стартом
інноваційної економіки стало послання президента Р. Ніксона до
Конгресу США від 1972 року, присвяченого НДДКР. У 70-ті ро-
ки подібні політичні процеси мали місце зокрема у Франції та
Німеччині. Інноваційний тип розвитку в країнах Заходу був ви-
кликаний зростанням конкурентної боротьби в обробній промис-
ловості, бо рентабельність видобувних галузей економіки почала
падати, а ціни на енергоносії рости.

«Нова економіка» безпосередньо пов’язана з інноваціями, во-
ни складають її серцевину, глибинну сутність. Цілком логічною
виглядає стала характеристика останньої як потоку інновацій. Іс-
торично поява терміну «нова економіка» пов’язана із розвитком
електронних інформаційних технологій, небувалим зростанням
біржових індикаторів і поширенням бізнесу в Інтернеті. А сучас-
ними сферами функціонування «нової економіки» стають освіта,
наука, інтелектуальні послуги та інформаційні технології. Новий
тип економіки формується на базі процесу інтелектуалізації ви-
робництва, що полягає, по-перше, в зростанні прошарку інтеліге-
нції, а по-друге, в зростанні частки творчої праці в складі доданої
вартості. Згідно з твердженням К. Маркса, «Розвиток основного
капіталу є показником того, наскільки загальне суспільне знання
перетворюється в безпосередню продуктивну силу, і звідси —
показником того, наскільки умови самого суспільного життєвого
процесу підпорядковані контролю загального інтелекту і пере-
творені відповідно до нього» [6, c. 215].

На початку ХХІ століття «нова економіка» почала асоціюва-
тися з п’ятим технологічним укладом, основою чого є: електроні-
ка, комп’ютерні, космічні та біотехнології, новітні джерела енер-
гії, телекомунікації. За підрахунками Роберта Солоу в статті
«Інвестиції і технічний прогрес», близько 7/8 росту американсь-
кої економіки за період з 1909 по 1949 роки було досягнуто за
рахунок капіталовкладень в основний капітал.

Л.І. Федулова визначає інноваційний тип розвитку економіки
в цілому як зростання її показників, забезпечених за рахунок реа-
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лізації інноваційних проектів і впровадження нововведень [8, c.
35]. Більш прагматичне уявлення про інноваційний розвиток ви-
ходить з трактування цього поняття, як розміру випуску наукомі-
сткої продукції, використання прогресивних технологій, запрова-
дження нових управлінських рішень. Тезою є зростання реаль-
ного ВВП переважно завдяки виробництву високотехнологічних
товарів та послуг.

Проте рух господарської системи здійснюється і ззовні, отже
розвиток пов’язаний зі зміною самого середовища і є адекватною
реакцією на його зміни. Згідно до концепції Й. Шумпетера роз-
виток — це зміна траєкторії, по котрій відбувається кругообіг, на
відміну від самого кругообігу, це зміщення стану рівноваги на
відміну від руху в напрямку стану рівноваги, однак не будь-яке
таке зміщення, а тільки, по-перше, що стихійно виникає в еконо-
міці, по-друге, дискретне, адже інші зміни й так зрозумілі та не
створюють особливих проблем [9, c. 122]. З цього робимо висно-
вок, що господарський розвиток може відбуватися тільки там, де
має місце активність і творчий характер господарської діяльності.

На складності трактування інноваційного розвитку познача-
ється ще й той факт, що відносно поняття «інновація» не існує
єдиної теорії, чи універсальних визначень основних категорій. Й.
Шумпетер у роботі «Теорія економічного розвитку» в 1912 р.
вперше запропонував поняття новатор і визначив нововведення
(інновацію), як прояв двох світів: світу техніки та світу бізнесу.

Наступний розвиток дослідження цього поняття сформував
два базових підходи до його трактування: об’єктний, у рамках
якого інновація розуміється як кінцевий результат, і процесний,
який трактує інновацію як процес реалізації ідеї та її перетворен-
ня в готовий результат. Проте розуміння інновації не обмежуєть-
ся тільки цими двома полюсами: інновація може розумітися ще і
як система, і як зміна.

Обраний шлях і тривалість перетворення будь-якої національ-
ної економіки в «нову економіку» залежить від інноваційного по-
тенціалу країни. Під останнім будемо мати на увазі мережу нау-
ково-дослідних організацій і відповідно кількість наукових
кадрів і висококваліфікованої робочої сили; рівень інноваційної
активності підприємств, а передусім підприємств галузей паную-
чого технологічного укладу та укладу що зароджується; обсяги та
відповідний арсенал важелів фінансування інноваційної діяльно-
сті. На нашу думку, інноваційний розвиток економіки передбачає
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існування перш за все таких умов: інтелектуального потенціалу;
інноваційного попиту та інституціональної складової.

Наука і освіта утворюють систему, що складається з процесу
продукування знань та їх проекції на практичну діяльність, тому
занепад науки та освіти не можна допустити ні за яких умов. Су-
часне українське суспільство не вважає за престижні професії ви-
кладачів чи науковців, навіть почала панувати думка «хто не мо-
же нічого зробити, той йде викладати», коментувати чи навіть
критикувати позицію тієї частки українського суспільства, що
так вважає — не варто. Кращим запереченням є існуючий попит
на кваліфікованих наукових кадрів з якісною освітою, що стабі-
льно тримається на високому рівні.

Дослідження українських економістів вказують на вагому час-
тку іноземних інвестицій у структурі фінансування вітчизняної
науки, що в окремих напрямах перевищує 30 %. Проте частка
іноземного інвестора в інноваційній діяльності на території
України складає 5 % [1, c. 38]. Тобто, вітчизняний інтелектуаль-
ний потенціал сьогодні працює на закордонного підприємця.
Проблемою є і те, що багато іноземних компаній ведуть просто
таки «полювання» на науковців, пропонують кращі умови закор-
доном та оплачують трансфер.

В умовах «нової економіки» не мале значення має баланс між
високим рівнем суспільного замовлення на інноваційні продукти
і платоспроможністю споживачів з одного боку, та пропозицією
відповідних продуктів з іншого.

Платоспроможний попит на інновації формує в переважній
більшості той прошарок суспільства, який прийнято називати
«середнім класом», що мають доходи достатні для задоволення
не лише потреб першого порядку (фізіологічні), але й потреб ви-
щого рангу. Наприклад, кастомізація інноваційних продуктів дає
можливість споживачу отримати унікальний товар чи послугу
достатньо високої якості та одночасно задовольнити ще й потре-
бу в самоідентифікації чи надати певної статусності персоні спо-
живача. Таким чином, задоволення попиту споживачів саме сере-
днього класу в найбільшій мірі визначає структуру ринку
інноваційних продуктів. Згідно з результатами опитування, яке
було проведене Українським центром економічних і політичних
досліджень імені О. Разумкова в 2011 році, 44 % українців зара-
хували себе до середнього класу, до вищого класу себе віднесли
0,5 %, до нижчого 48 % [2]. І загалом, якщо взяти результати цьо-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

64

го дослідження, то в динаміці частка населення, що себе відно-
сить до середнього класу, стає меншою з кожним роком. У краї-
нах з розвиненою економікою частка середнього класу переви-
щує 60 % за міжнародними стандартами оцінки структури
доходів населення, об’єктивно в Україні частка середнього класу
не перевищує 10 %.

Вартість інноваційних продуктів включає в себе «інноваційну
ренту», як плату за монопольне право користування унікальними
властивостями продукту. Розрив між ціною та споживчою вартіс-
тю інноваційного продукту грає на підприємців, «творчі рішен-
ня» приносять їм високі прибутки, а самі ринки відповідних про-
дуктів набувають характерних рис монополії. За логікою речей,
інновативність підприємців буде залежати від наступної транс-
формації стимулів їхньої діяльності. Тобто, поширенню іннова-
цій може заважати відсутність необхідних інститутів, як форма-
льних, так і неформальних норм. На нашу думку, в процесі
стимулювання інновацій активну участь має брати держава, адже
інституціональне середовище ринкової економіки не в повній мі-
рі мотивує суб’єктів господарської діяльності.

Варто звернути увагу дослідників на такий спільний фактор
стимулювання інноваційного розвитку та «нової економіки», як
наявність підприємців нової генерації, здатних до інноваційної
діяльності. Адже інноваційність, як характерна риса відповідного
типу економічного розвитку, є водночас і головною умовою фун-
кціонування «нової економіки». Інноваційність — це особливий
інструмент підприємництва, що полягає в тому, щоб знайти в іс-
нуючих ресурсах якості необхідні для створення нових благ.

В. Зомбарт перший вважав підприємця носієм інновацій, а в
основі всіх сучасних теорій інноваційного розвитку лежить вве-
дене Й. Шумпетером поняття «творчого руйнування». Підприєм-
ці таким чином виступають носіями функції здійснення «нових
комбінацій». Варто погодитись з думкою австрійського вченого,
що підприємець це передусім той, хто підпадає під визначення
«активного елемента» (не тільки «самостійні» господарюючі
елементи в ринковій економіці), це і працівники акціонерних то-
вариств, і фінансисти, і юрисконсульти, і технічні спеціалісти
(останні три тільки в разі проведення «нових комбінацій»). Ми ж
можемо додати до новаторів вчених, винахідників, підприємців,
менеджерів, банкірів, інвесторів, людей творчої професії, полі-
тичних і громадських діячів, воєнних людей. Окрім того, поняття
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підприємця вживається Й. Шумпетером позаісторично, він
пов’язує це поняття з функцією і всіма тими індивідами, що діяли
незалежно від суспільної формації, будь-то бюрократ, поміщик
чи староста племені. Основні мотиви, що керують підприємцем:
бажання заснувати власну імперію; воля до перемоги; радість від
творчої роботи [9, c. 157—158].

Основним мотивом, яким керується суб’єкт господарювання в
рамках «нової економіки», таким чином, стає модифікований
підприємницький прибуток, що окрім звичного розміру економі-
чного прибутку передбачає додатковий дохід у формі «іннова-
ційної ренти» чи «інноваційної квазіренти».

Заслуговує на окрему увагу погляд Ф. Янсена на витоки інно-
вацій — як на локалізовані «шуми» в системі, котрі можуть фор-
мувати «петлю взаємного підсилення» і тим самим ведуть до по-
вної зміни всіх позицій [10, c. 209]. З цього положення робимо
висновок, що наукові робітники, постачальники, споживачі, кон-
куренти можуть стати цим джерелом. В окремих галузях ці гене-
ратори змін очевидні, наприклад: науковці у фармацевтиці, або
постачальники у сільському господарстві та будівництві. «Нова
економіка» має базуватись на формуванні сприятливих «петель»,
в котрих створення цінності для групи зацікавлених осіб займає
центральне місце.

Практика оцінювання інноваційності економіки виробила без-
ліч показників, більшість з яких орієнтовані на аналіз результатів
інноваційної діяльності: співвідношення ресурсоємності валового
внутрішнього продукту у базовому та звітному періодах, кіль-
кість і питома вага інноваційно активних підприємств тощо. Оці-
нці гуманітарної складової інноваційності, що полягає переусім у
гумацізації суспільства, при цьому не надається вартої уваги.
Причиною цьому є, по-перше, опосередкованість зв’язку між ін-
новаційним розвитком і підвищенням добробуту суспільства. По-
друге, умовність результатів досліджень духовного та фізичного
здоров’я, освітнього і культурного рівня різних країн світу. Дійс-
ним показником гуманізації суспільства має стати кількість
суб’єктів суспільних відносин, здатних до творчого вирішення
проблем суспільного розвитку в умовах зростаючого інформа-
ційного поля.

Між науковими, технічними та соціальними нововведеннями
існує зв’язок на всіх етапах суспільного розвитку. Тому слід
пам’ятати, що інноваційний розвиток поза тим, що є функціона-
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льною формою «нової економіки», є ще і чинником формування
«нової політики» і елементом «нового суспільства».

Новий «провідний ресурс» — це інформація. Ще австрійський
учений Фрідріх Хайєк запропонував інформаційну концепцію
«порядку, що розширюється» як основу цивілізації. Український
вчений В.І. Мунтіян до ознак «нової економіки» поміж іншого
відносить інформаціональність (ефективне використання інфор-
мації) та інформаціологічність (як основу гармонійного розвитку
світової спільноти) [7, c. 37].

Варто погодитись, що ринок — це величезна інформаційна
«машина». На нашу думку, саме асиметрія інформації та все
більш наростаюча кількість неякісного, непродуктивного знання
про потреби і виробничі можливості людей підштовхує новаторів
до ігнорування цього самого потоку інформації. На діяльність
підприємців починають впливати все більш особистісно-інтуї-
тивні чинники, новий тип «homo economicus» трансформує гос-
подарську сферу суспільства, що неодмінно веде за собою зміну
системи стимулів і загалом мотиваційної моделі поведінки як ви-
робників благ, так і відповідно споживачів.

Таким чином, інноваційний тип розвитку формує в рамках
«нової економіки» модель, де людина — це ціль та основна мета
господарської діяльності, а інформаційні технології — засіб і пе-
вного роду «аттрактор», на котрий спрямовують свої зусилля
підприємці в пошуках нових прибуткових видів діяльності. Біль-
шість сучасних дослідників «економіки знань» визначають су-
часну економіку як новий етап у соціально-економічному розви-
тку сучасної цивілізації, в рамках якого виникли і отримали
розвиток раніше невідомі технічні і соціальні інститути [4, c. 10].

Інноваційний розвиток формує новий порядок соціально-госпо-
дарських відносин, котрому відповідають певні характерні ознаки:

1. Інноваційність. Полягає в формуванні потужної хвилі перма-
нентних інновацій, на доброзичливому сприйнятті нових ідей і но-
вих технологій. Міжнародні розрахунки показують, що в сучасних
умовах більше 80 % інновацій на споживчому ринку пов’язані з
інноваціями на інших ринках: матеріалів, фінансів, технологій і
ліцензій, причому значимість останніх весь час зростає.

2. Динамічність. Полягає в колосальному прискоренні життя,
що проявляється у збільшенні темпів зростання багатьох еконо-
мічних ринків. Й. Шумпетер назвав дане явище «творчим руйну-
ванням».



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

67

3. Нелінійність. Як ключова характеристика інноваційного
розвитку. Навіть незначні дії можуть мати значні наслідки, а не-
великі інвестиції можуть приносити великі прибутки. В результа-
ті зростає невизначеність розвитку та зменшується роль і можли-
вості прогнозування соціально-економічних процесів.

4. Наукомісткість. На нашу думку, зростання частки наукоміс-
ткої високотехнологічної продукції привело до того, що вчені,
конструктори і дизайнери, загалом творчі особистості панують в
економічній системі. Існує й протилежна точка зору, П. Друкер
зазначав що динаміка економіки і суспільства визначається не
науковцями, а мільйонами людей, що самостійно приймають рі-
шення, часто інтуїтивні й творчі. З глибокою думкою П. Друкера
можливо погодитись лише з огляду на світоглядну функцію, що
виконують інновації.

5. «Кастомізація» виробництва. Не потрібно десь далеко шу-
кати прикладів наближення виробничих процесів до потреб
окремого споживача: взяти хоча б мобільні телефони. Споживан-
ня, таким чином, набирає усе більш фетишистських індивідуаль-
них ознак, а масове виробництво, передусім предметів коротко- і
середньострокового споживання, якісно розвивається.

6. Мережева економіка. Різко знижується значення відстані
між контрагентами, зростає значення децентралізації, що вимагає
ефективного застосування інформаційно-комунікаційних техно-
логій.

7. Інтелектуальна власність. Частка цієї форми власності по-
стійно зростає, та наразі саме інтелектуальна власність багато в
чому впливає на структуризацію суспільства і визначає його роз-
виток.

Якщо порівняти ознаки «нової економіки» з ознаками іннова-
ційної моделі розвитку, то можна провести безліч паралелей і ви-
ділити спільні риси, як-от: наука та освіта як основний чинник
розвитку; переважання інтелектуальної праці та підприємств
п’ятого технологічного укладу; висока вартість робочої сили, що
пов’язано, перш за все, з попередніми двома ознаками; активна
державна підтримка інноваційних процесів.

Не за горами часи коли національні економіки провідних
країн світу будуть вибудовуватись навколо галузей, що склада-
ють ядро шостого технологічного укладу. Вже зараз варто заду-
матись над характерними ознаками і умовами функціонування
ще новішої економіки.
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Висновки з проведеного дослідження: «Нова економіка»
розвиває інтелектуальний капітал і поєднує його з рештою фак-
торів виробництва, що революційно відрізняє цю економіку від
усіх попередніх. Ознаки «нової економіки» визначаються харак-
тером інноваційного типу розвитку, а інновація є ніби атомом,
неподільною функціональною одиницею існування «нової еко-
номіки». Не варто забувати що інновації здійснюються не тільки
з метою одержання економічного ефекту. Процес використання
інновації має також і суспільний і екологічний ефект. Окрім того,
інновації справляють загальноцивілізаційний вплив на розвиток
суспільних форм і методів комунікації та передавання інформації.

Побудова «нової економіки» в Україні має розпочатися, перш
за все, з перегляду суспільних поглядів, щодо престижності пра-
цівників науки, освіти і тих галузей економіки, що забезпечують
інноваційний поступ, варто визнати, що тут не можна обійтись
без державної підтримки. Ще одним висновком є той факт, що
для побудови «нової економіки» будь-яка держава має вести по-
літику доходів спрямовану на формування в країні стабільного
прошарку середнього класу.
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РОЛЬ ПЕРВІСНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ
В ВСТАНОВЛЕНІ БІЗНЕС-ГРУП УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена соціальному феномену первісного
нагромадження капіталу. У роботі проаналізовано класичне ви-
значення цього феномену, виокремлено основні його риси, етапи
та методи. В ході аналізу притаманні риси первісного накопичення
капіталу екстрапольовано на постсоціалістичні процеси привати-
зації. В статті зроблено спробу визначити паралелі між відокрем-
лення засобів виробництва від дрібних виробників на зорі капіта-
лізму, процесами постсоціалістичної приватизації та становлен-
ням провідних бізнес-груп України. Виявлено, що масова привати-
зація стала основою великого приватного капіталу, в результаті
якої сформувалися провідні бізнес-групи. Встановлено, що харак-
тер, сучасний стан і спрямованість бізнес угрупувань часто визна-
чається не їх економічною доцільністю та ефективністю, а набли-
женістю до політичних кіл. Світовий досвід показує позитивний
вплив великого капіталу на функціонування національних еконо-
мік і визначає пріоритетну роль бізнес-груп у формуванні стабіль-
ної та процвітаючої країни.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: первісне нагромадження, капітал, власність,
приватизація, становлення, бізнес-групи, великий капітал.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена социальному феномену перво-
начального накопления капитала. В работе анализируется клас-
сическое определение этого феномена, выделяется основные его
черты, этапы и методы. В ходе анализа присущи черты первона-

                     
1 Науковий керівник: Кривенко К.Т. — д.е.н., професор
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чального накопления капитала экстраполируются на постсоциа-
листические процессы приватизации.
В статье сделана попытка определить паралель между отделение
средств производства мелких производителей на заре капитали-
зма, процессами постсоциалистической приватизации и станов-
лением ведущих бизнес-групп Украины. Обнаружено, что прива-
тизация стала основой крупного частного капитала, в результате
которой сформировались ведущие бизнес-группы. Установлено,
что характер, современное состояние и направленность бизнес
групп часто определяется не их экономической целесообразнос-
тью и эффективностью, а близостью к политическим кругам. Ми-
ровой опыт показывает положительное влияние крупного капита-
ла на функционирование национальных экономик и определяет
приоритетную роль бизнес-групп в формировании стабильной и
процветающей страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первоначальное накопление, капитал, собс-
твенность, приватизация, становление, бизнес-группы, крупный
капитал.

ANNOTATION. The article is devoted to the social phenomenon of
primitive accumulation of capital. This paper analyzes the classic
definition of the phenomenon singled out its main features, stages and
methods. The analysis has the features of primitive accumulation of
capital extrapolated to post-Soviet privatization process.
This paper attempts to determine whether it is possible to draw
parallels between the separation of production from small producers at
the dawn of capitalism, post-socialist privatization process and the
formation of the leading business groups in Ukraine. It was found that
mass privatization was the basis of large private capital, which
resulted formed the leading business groups. Established that the
nature and direction of the current state of business groups is often
determined not by their economic feasibility and efficiency, and
proximity to political circles. World experience shows positive impact
of big business on the functioning of national economies, and
identifies priority role of business groups in the formation of a stable
and prosperous country.

KEY WORDS: primitive accumulation of capital, property, privatization,
establishment, business groups, big business.

Постановка проблеми. Становлення та функціонування ве-
ликого бізнесу не можливе без капіталу. Саме наявність значних
фінансових ресурсів, котрі були нажиті в умовах первісного на-
громадження капіталу початку 90-х років в Україні і визначила
подальшу долю певних бізнес-груп в Україні. Сьогодні процеси
нагромадження та функціонування капіталу взаємопов’язані,
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але ця залежність не достатньо досліджена і вивчена. Зазначи-
мо, що всі найвагоміші перетворення, що відбуваються в еко-
номічному житті Україні проходять за участі бізнес-груп, сфера
дії великого капіталу не обмежується економікою, вона поши-
рюється також і на політичні та соціальні процеси, що відбува-
ються в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес первісного
нагромадження капіталу сам по собі є ще недостатньо дослідже-
ним. Найвагоміший внесок у вивчення цього питання зробив
К. Маркс у своїй праці «Капітал». Окремі аспекти розглядають у
своїх роботах вітчизняні вчені М. Білоусенко, Г. Волинський,
А Гриценко, Г. Задорожний, Є. Іванов, О. Мендрул, Б. Панасюк,
О. Пасхавер, Ф. Поклонський, А. Покритан, О. Сахарова, а також
зарубіжні дослідники — О. Краснікова, В. Кузнєцов, О. Мурав-
йова, А. Ослунд, О. Радигін, Д. Старк, Л. Тимофєєв, В. Холодков
та інші. Але теоретичні положення, обґрунтовані в їх роботах,
потребують систематизації і подальшого розвитку з метою ство-
рення цілісної концепції первісного нагромадження капіталу
(ПНК) в постсоціалістичній економіці, і зокрема в Україні.

Сьогодні вивчення ПНК набуває ще більшої актуальності,
незважаючи на зміну ідеологічних настанов, у питанні форму-
вання нових вітчизняних бізнес-груп, які стануть основою
подальшого розвитку економіки країни, та функціонуванні
наявних.

Постановка завдання. Етап первісного нагромадження капі-
талу притаманний для всіх країн світу, і за своєю суттю цей про-
цес передував становленню капіталістичного виробництва. Пер-
вісне нагромадження капіталу прискорювало процеси майнової
диференціації як у суспільстві, так і між виробниками. В кожній
країні були свої особливості ПНК, притаманні риси цього проце-
су були і в Україні. В результаті цього сформувалися так звані
«лідери» за кількістю концентрації об’єктів власності, які згодом
стали основою для появи бізнес-груп. Сучасні вітчизняні бізнес
угрупування відіграють важливу, можливо й головну, роль у
ефективному функціонуванні економіки нашої країни. Тому ме-
тою дослідження є визначення ролі, яку відіграє первісне нагро-
мадження капіталу в встановлені бізнес-груп, чи можлива поява
нових груп без цього важливого етапу, та яке місце посідають бі-
знес-групи в економічно-соціальному, політичному-правовому та
культурному житті нашої країни.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Як і у більшості
країнах світу становленню бізнес-груп передував період первіс-
ного нагромадження капіталу. Україна на відміну від інших країн
мала свої яскраві особливості нагромадження капіталу, також ха-
рактерними були і методи.

Одним з перших методів було присвоєння ренти при продажу
чи перепродажу ресурсів. У той період в Україні з’явилася «рен-
тоорієнтована поведінка» економічних агентів. Найвигіднішою
формою максималізації прибутків стало захоплення «ренти» за
рахунок встановлення контролю над товарними і фінансовими
потоками підприємств, державними фінансами. Найефективніше
захоплення ренти в цей період здійснювалось такими трьома спо-
собами:

— через трейдерську діяльність — продаж (розподіл) енерго-
ресурсів, у першу чергу імпортованого газу. В регіонах ця функ-
ція надавалась наближеним до регіональної влади приватним
трейдерам. Оскільки підприємства були обмежені у фінансах,
при постачаннях їм газу трейдери широко використовували бар-
тер. Трейдерські компанії одержували від підприємств в оплату
за газ продукцію за зниженими цінами і перепродавали її за за-
вищеними цінами переважно на зовнішніх ринках;

— через банківську діяльність — здійснення спекулятивних
банківських операцій за умов гіперінфляції, особливо при оперу-
ванні фінансовими ресурсами підприємств і обслуговуванні фі-
нансових програм регіону. В результаті спекулятивних операцій
накопичення банківського капіталу йшло досить швидко. Саме в
цей період були створені ті банки, які стали центрами потужних
сьогодні бізнес-груп;

— через приватизацію доходного державного системного біз-
несу — приватизація здійснювалась за участю трудового колек-
тиву шляхом використання пільгових способів викупу (напри-
клад, через оренду).

Також притаманна була і експлуатація державного майна для
отримання доходу, яка відбувалась через пряме фінансування,
яке часто було збитковим для держави, та оплату неповернених
кредитів. Також вилучення доходу державних підприємств від-
бувався шляхом примусового регулювання їхніх цін на продук-
цію, на закуповуваних ними устаткування, сировину, напівфаб-
рикати та послуги. Експлуатуючи активи державних, колектив-
них, комунальних, громадських, профспілкових, партійних і ком-
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сомольських структур створювалися малі підприємства (коопера-
тиви) та госпрозрахункові підрозділи на базі зазначених струк-
тур, що поглинали ліквідні ресурси останніх. Водночас у фінан-
совій сфері відбулося перекачування до приватних суб’єктів
особистих збережень громадян у вигляді кредитних ресурсів, які
вибірково надавалися наближеним до партійно-номенклатурно-
го середовища.

Широкого методу набула злочинність як одна із форм первіс-
ного нагромадження. Запекла боротьба за оволодіння матеріаль-
ними багатствами країни триває, на жаль, і сьогодні. У цій боро-
тьбі задіяні всі можливі засоби: насильство, грабіж, крадіжки,
спекуляція, корупція, шантаж, зловживання владою, шахрайство
тощо. Виникають добре зорганізовані злочинні угруповання, які
поступово проникають у владні структури, значною мірою під-
порядковують їх власним потребам. З іншого боку, державні чи-
новники, службовці всіх сфер самі втягуються обставинами в го-
нитву за матеріальними благами, часто стаючи на злочинний або
аморальний шлях їх здобуття.

Але найпопулярнішими та наймасштабнішими стали процеси
роздержавлення та приватизація.

Роздержавлення в Україні проходило як у межах державної
власності, так і поза межами державної власності, Притаманні
були і такі процеси, як демонополізація та децентралізація. Ви-
никали нові види державної власності: муніципальна, комуналь-
на, приватна, яка і стала основою бізнес-груп. Існує таке поняття,
як комерціалізація — це шлях, яким здійснюється роздержавлен-
ня. Комерціалізація державних підприємств означає позбавлення
невластивих державі функцій господарської діяльності і перетво-
рення їх у самостійні господарські одиниці, які беруть повну від-
повідальність за результати господарської діяльності.

Під приватизацією ми розуміємо створення нових недержав-
них форм власності, зокрема перехід власності в індивідуальне і
колективне володіння. Та не слід стверджувати, що державна
власність ліквідується, зникає повністю. У світі немає жодної
країни де б держава не була власником. У процесі приватизації
значна частина державного майна буде вилучена з державної
власності.

Основними формами приватизації в Україні були продаж (ау-
кціон, конкурс тощо), безплатне передавання, пільгова привати-
зація, оренда з правом наступного викупу, створення спільних і
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змішаних підприємств, дерегуляція державних підприємств (ро-
зукрупнення, спрощення взаємовідносин з державою, менш жор-
сткий контроль з боку держави), розвиток кооперативної та коле-
ктивної власності на основі державної власності, комерціалізація
державних підприємств, підвищення конкурентоспроможності,
мобільності, гнучкості, ефективності та самостійності державних
підприємств, розвиток конкурентного середовища, поява недер-
жавних форм власності та суб’єктів господарювання.

Приватизація державних підприємств має вирішальне значен-
ня для різних форм власності. За останні роки питома вага дер-
жавної власності на Україні істотно зменшилася, як в основних
фондах, так і у валовому суспільному продукті.

Це спрямувало хід приватизації за сценарієм, коли післяпри-
ватизаційний перерозподіл власності в Україні призвів до конце-
нтрації власності серед кількох вітчизняних великих бізнес-груп.
До того ж це призвело до гальмування інституціональних ре-
форм, оскільки відсутність іноземного капіталу сприяло консер-
вації ручних методів перерозподілу власності державою. Але не
було досягнуто основної мети роздержавлення власності — відо-
кремлення її від влади. Таким чином, хід приватизації сприяв
сценарію первісного нагромадження капіталу за Марксом. Хоч і
це парадоксально, але не сприйняття населенням участі іноземців
у приватизації сприяло протиправному процесу первинного на-
громадження капіталу, який призвів до утворення крупних фі-
нансово-промислових груп, пов’язаних із владними структурами
і, власне, залежних від близькості до влади.

Приватизація стала важливим джерелом формування великого
українського капіталу. До 2000 р. сформувалося кілька великих
бізнес-груп, які почали відігравати помітну роль у розвитку еко-
номіки країни. Серед них значне місце в історії української при-
ватизації посідають бізнес-групи, що виникли під безпосереднім
патронатом вищої влади країни.

Зазначимо, що склад найбільших бізнес-груп у результаті
приватизації 2003—2004 рр. поповнився рядом об’єктів. Напри-
клад, до групи «SKM» увійшли такі підприємства, як ВАТ «Кра-
снодонвугілля», ВАТ «Комсомолець Донбасу», ГХК «Павлоград-
вугілля», ВАТ «Докучаївський флюсодоломітний комбінат»,
ВАТ «Промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибухп-
ром», ВАТ «Новотроїцьке рудоуправління». «ІСД» поповнилась
ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпропет-
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ровський металургійний завод ім. Петровського», ВАТ «Дніпров-
ський металургійний комбінат ім. Дзержинського». ВАТ «Ніко-
польський завод феросплавів», ВАТ «Криворіжсталь» і ВАТ «За-
порізький алюмінієвий комбінат» увійшли до групи «Інтерпайп».
А група «Приват» збагатилась ВАТ «Комінмет», ГЗК «Суха Бал-
ка», ВАТ «Південний ГЗК», ВАТ «Криворізький залізорудний
комбінат». Поповнення цих груп відбувається і сьогодні, вони
укрупнюються, чим і стають відігравати ще масштабнішу роль в
економіці країни.

Таблиця 1
ПРОВІДНІ БІЗНЕС-ГРУПИ УКРАЇНИ

Назва групи Основний вид діяльності Рік утворення

Компанія «System Capital
Management» чорна металургія 15 листопада,

2000 рік

Корпорація «Індустріальний
союз Донбасу» банківська діяльність Грудень, 1995 рік

Група «Приват» банківська діяльність Березень, 1992 рік

Корпорація «Інтерпайп» трубне і феросплавне
виробництво 1990 рік

Маріупольський металургій-
ний комбінат ім. Ілліча (група
«Метінвест»)

чорна металургія Липень, 2010 рік

В ході «ажіотажного» розпродажу надзвичайно велике по-
ширення одержали неприватизаційні способи придбання прав
власності на державні об’єкти. Вони мали істотні переваги пе-
ред легальною приватизацією, оскільки давали інвесторам мож-
ливість організовувати адресний неконкурентний продаж дер-
жавного майна за низькими цінами. Причому в умовах масової
корупції це були досить безпечні для їх виконавців способи. Як
правило, за такими угодами стояли важко доказові, з юридичної
точки зору, змова, штучно створені колізії, таємна підтримка
влади.

Як бачимо, проблема власності, яка стала об’єктом первісного
нагромадження дуже складна, неоднозначна, вимагає вирішення
цілого комплексу питань. Разом з тим, вона посідає центральне
місце в економічній реформі і визначає швидкість їі проведення.
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Разом з цим, роль бізнес-груп в економіці, політиці та соціа-
льній складовій нашої країни однозначно позитивна. І історичний
досвід розвинутих країн свідчить про те, що великі бізнес-групи
успішно діють як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.
Унаслідок високого економічного потенціалу, вони можуть пра-
цювати з дуже великими обсягами унікальної продукції, зберіга-
ти та розвивати високі технології, концентрувати групи високо-
кваліфікованого персоналу, створювати умови для високо-
ефективної праці, успішно конкурувати на світових ринках з фі-
рмами інших країн. Таким чином, ефективно діяти у сучасних
глобальних економічних процесах можуть переважно бізнес
угрупування. Вони забезпечують конкурентоспроможність наці-
ональної економіки за рахунок ефективних дій як на внутріш-
ньому, так і, що дуже важливо, зовнішньому ринку. Зростання
ролі великого бізнесу у сучасному світовому економічному сере-
довищі наглядно проявляється у тому, що поступово змінюються
центри економічного впливу — керівна роль держав слабшає, а
на перше місце за впливом на процеси економічного розвитку
виходять транснаціональні корпорації. Річні доходи деяких
транснаціональних корпорацій значно перевищують ВВП окре-
мих держав, у тому числі і України.

Міжнародний досвід свідчить про те, що лише ті країни, які
враховують і точно слідують тенденціям сучасного економічного
розвитку можуть бути конкурентоспроможними. Тому, під вели-
ким сумнівом — чи зможуть не тільки промислові підприємства,
але і в цілому Україна успішно конкурувати з сучасними транс-
національними корпораціями, не підтримуючи свій великий капі-
тал.

Висновки з даного дослідження. Отже, наслідком первіс-
ного нагромадження великого українського капіталу стало фо-
рмування в Україні фінансово-промислових груп або великих
бізнес-груп, що започатковувалося в межах промислових регі-
онів і міст-мегаполісів. Первісне нагромадження, яке проходи-
ло в Україні за умов глибокої економічної кризи та відсутності
налагодженого контролю за підприємницькою діяльності, від-
повідно, сформувало великий капітал, який не відповідав між-
народному рівню. Майже всі великі бізнес-групи вийшли з пе-
ріоду «первісного нагромадження» з великим тіньовим
минулим. Їхній капітал, крім приватизованого майна, усе ще
залишався значною мірою не легалізованим. Разом з цим, пер-
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вісне нагромадження суттєво змінило відносини власності та
умови суспільної організації виробництва. Обумовило зміни
соціально-економічних основ життя українського суспільства,
породило нові закономірності та принципи функціонування
великого капіталу України. Сьогодні бізнес-групи стали віді-
гравати одну з головних ролей в економічно-політичному та
соціально-орієнтованому житті нашого суспільства, оскільки
саме вони є власниками пріоритетних галузей розвитку націо-
нального господарства.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто підходи до визначення поняття
«регіон», дається авторське розуміння цієї категорії. Досліджено
сутність та складові соціально-економічного розвитку регіону.
Проаналізовано етапи розвитку регіональних теорій, визначено
підходи до налагодження партнерства між місцевими інституція-
ми.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: регіон, місцевий бюджет, соціально-еконо-
мічний розвиток, ендогенний та екзогенний розвиток.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются подходы к определению
понятия «регион», дается авторское понимание данной категории.
Исследуются сущность та составляющие социально-экономичес-
кого развития региона. Анализируются этапы развития региона-
льных теорий, определяются подходы к налаживанию партнер-
ства между местными институциями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регион, местный бюджет, социально-эконо-
мическое развитие, эндогенное и экзогенное развитие.

ANNOTATION. The article author considers the ways of «region»
determination, proposes his own vision of this category, researches
the content and the elements of a region social-economic –economic,
analyses the stages of regional theories development , determines the
approach of local institutions interpartnership.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: region, local budget, social-economic develop-
ment, endogen and exogenous development.

Розвиток регіонів на сучасному етапі — один із пріоритетних
напрямів державної регіональної політики, мета якого полягає у
створенні відповідних умов для динамічного, збалансованого со-
ціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищен-
ня рівня життя населення, забезпечення додержання гарантова-
ного державою соціального захисту для кожного її громадянина
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незалежно від місця проживання, усунення основних регіональ-
них диспропорцій.

Домінантою сучасного розвитку нашої країни, поряд з пере-
ходом до ринкового господарювання, є затвердження нового по-
рядку відносин між центром і регіонами, відчутне розширення
прав і відповідальності територій у розв’язанні власних соціаль-
но-економічних та інших проблем. Кожен громадянин тією чи ті-
єю мірою як у побуті, так і в професійній діяльності відчуває
свою залежність від умов територіального розвитку, тобто від
розвиненості або, навпаки, нерозвиненості того регіону, в якому
він живе і працює. Безумовно, змінились завдання і функції пра-
цівників місцевих регіональних органів влади. Вони вже усвідо-
мили, що сліпе виконання вказівок згори не стає запорукою успі-
хів у реалізації регіонального соціально-економічного розвитку.
Адже для прийняття ефективних управлінських рішень необхід-
но зсередини знати місцеві економічні й соціальні проблеми, бу-
ти обізнаними щодо вітчизняного й іноземного досвіду управлін-
ня регіональними соціально-економічними процесами, бути в
курсі новітніх наукових розробок у галузі регіонального аналізу
та управління.

Отже, перш ніж розпочати вивчення засад регіонального
соціально-економічного розвитку, спробуємо уточнити зміст
поняття «регіон», з’ясувавши його етимологічне значення.
Відразу звернімо увагу на те, що слово регіон досить часто
ототожнюється зі словами район, територія, ареал, і при цьо-
му воно майже не зустрічається в тлумачних словниках. Так,
наприклад, у словнику Ушакова та Даля цього терміна взагалі
немає. С. Ожегов і Н. Шведова тлумачать регіон як велику об-
ласть, групу країн, що сусідять, або території, райони,
об’єднані за якимось загальними ознаками. У словнику Єфре-
мової, регіон — це частина країни, що відрізняється від інших
якимись умовами чи властивостями, або група прилеглих кра-
їн, що характеризуються спільністю расового або етнічного
складу, культурних традицій і т. ін. У Великій радянській ен-
циклопедії регіон (від лат. regio, regionis — область): 1) те са-
ме, що район (у 1-му значенні); 2) територія (акваторія), часто
дуже значна за своїми розмірами, котра не обов’язково є так-
сонометричною одиницею, в якій-небудь системі територіаль-
ного членування; значна за розмірами територія, що має деяку
спільність природних умов. Є. В. Урисон визначає регіон як
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чітко окреслену територію — адміністративно-територіальну
одиницю деяких країн або міст1.

Тож, як бачимо, єдиного тлумачення цього терміна не вироби-
ли навіть мовознавці. Зважаючи на таку розбіжність у визначен-
нях, В. І. Чужиков вирізняє низку принципових моментів, які
ускладнюють дослідження регіонального соціально-економічного
розвитку: різне тлумачення поняття «регіон» у системі соціально-
економічних наук; брак чіткої індикативної бази для визначення
моделі регіонального розвитку; невідповідність ієрархічних регіо-
нальних моделей у міжнародній і регіональній економіках; наяв-
ність паралельних наукових досліджень регіональної динаміки з
різною інтерпретацією результатів, а отже, з невисокою їх валідні-
стю; розмитість регіональних об’єктів наукового дослідження че-
рез різне визначенням меж локалізації та їхньої типології. При
цьому автор цілком справедливо наголошує, що термін «регіон» з
погляду сучасної методології потребує уточнення, так само, як і
похідні від нього словосполучення. Це вкрай потрібно зробити на-
самперед через необхідність методологічної визначеності2.

Заведено вважати, що в радянській економічній науці поняття
«регіон» запровадив академік М. Некрасов. Як уже зазначалось,
найчастіше під цим терміном розуміють деяку абстрактну тери-
торію, частину територіального простору країни, не виокремлю-
ючи інших факторів, крім просторового. Ще — великі економічні
райони, тобто групи сусідніх адміністративних і національно-
територіальних утворень. І ще — райони, міста, міські райони у
великих містах, села та ін.

У словнику «Соціальне управління» за редакцією В. І. Доб-
ренькова та І. М. Слепенкова читаємо, що в наш час поняття «ре-
гіон» широко трактується в наукових дослідженнях і повсякден-
ній практиці. У вузькому значенні під регіоном розуміють відно-
сно самостійну частину, підсистему єдиного народногоспо-
дарського комплексу країни, що виокремилась у процесі терито-
ріального поділу праці3. А в ст. 3 статуту Асамблеї європейських
                     

1 Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира: аналогия в семан-
тике / Е. В. Урысон. — М. : ИРЯ РАН. — Языки славянской культуры, 2003. — С. 128—
133 [Ч. I. Языковое представление об устройстве человека («наивная анатомия»). Прил.
2. Языковая картина мира и лексические заимствования].

2Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : моногра-
фія / В. І. Чужиков. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 13—14.

3 Социальное управление. Словарь. / под ред. В. И. Добренькова, И. М. Слепенкова.
— М. : Изд-во МГУ, 1994. — С. 134.
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регіонів термін «регіон» зводиться до рівня уряду, що йде відразу
після центрального, з політичним представництвом, гарантова-
ним існуванням виборної Регіональної ради або, якщо її немає,
асоціацією чи органом, заснованим на регіональному рівні місце-
вою владою на наступному за ним, більш високому, рівні1.

У. Ізард, якого вважають класиком регіональної економіки,
характеризує регіон як відкриту економічну одиницю в межах
даної держави2. В. М. Лексін, Л. І. Ситников і О. М. Юнкіна, сис-
тематизувавши наявні дефініції цього поняття, досить ґрунтовно
формулюють власну. На їхню думку, регіон є частиною економі-
чного, соціального, природно-ресурсного, екологічного, культур-
но-історичного, власно просторового потенціалу держави в ме-
жах установлених владою адміністративно-територіальних оди-
ниць, які мають управлінські структури і в обов’язок яких ухо-
дить забезпечення інтересів регіонального розвитку3. Принагідно
зауважимо, що в такому самому вигляді це визначення дається і в
інших працях згаданих авторів4.

Подібний підхід до визначення поняття «регіон» знаходимо й
у працях інших фахівців з регіональних соціально-економічних
проблем5. Наприклад, відомий російський дослідник Е. Алаєв на-
голошує, що цей термін може вживатися для визначення терито-
ріальних таксономічних одиниць певного класу в конкретній сис-
темі таксонування, розуміючи під таксоном низовий регіон, який
разом з іншими може утворювати сукупність регіонів більш ви-
сокого порядку (перш за все в результаті укрупнення площі, а
отже, чисельності населення)6.

Серед вітчизняних дослідників назвемо тих, хто також дослі-
джував сутнісний зміст поняття «регіон». Так, Б. Данилишин, Л.
Черняк, О. Горська і М. Фащевський трактують регіон як просто-
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— М. : Прогресс, 1966. — С. 69.

 3Лексин В. Н. Системное регулирование территориального развития: экономико-
правовий аспект / В. Н. Лексин, Л. И. Ситников, О. Н. Юнкина. — М., 1990.

4Лексин В. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регули-
рования территориального развития / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. — М. : УРСС, 1997.
— 372 с.

5 Теоретические проблемы региональной политики и региональное реформирование.
— В 3 кн. — СПб. : Петрополис. — 1994.

6Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : Понятийно-терминологический
словарь / Э. Б. Алаев. — М. : Мысль, 1983. — С. 69.
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рово-територіальну концентрацію галузей народного господарст-
ва, котра відрізняється від інших територіальних утворень спе-
цифічністю своїх складників, що характеризуються взаємозв’я-
заністю, єдністю та цілісністю і мають комплексотвірні власти-
вості1. Подібні визначення формулюють і деякі інші вітчизняні
науковці. Скажімо, В. В. Томарева під регіоном розуміє частину
території держави, що виділилась у процесі суспільного (терито-
ріального) розподілу праці, спеціалізується на виробництві пев-
них товарів чи послуг, характеризується спільністю і специфіч-
ним щодо інших територій типом відтворення; комплексністю і
цілістю господарства, наявністю органів управління, які забезпе-
чують розв’язання завдань, що стоять перед регіоном2.

Заслуговує на увагу погляд В. І. Чужикова, який пише, що за
умов посилення відкритості регіональних економік вплив держа-
ви буде мінімізуватись, а значить, і комплексотвірні властивості,
які в минулі часи надавалися плановою моделлю господарюван-
ня, зазнають змін. Він зазначає, що в межах європейської інтег-
раційної моделі колишні країни — апліканти на вступ досить
швидко змінили свій регіональний устрій відповідно до вимог
Європейської комісії та Євростату (Польща, приміром), чітко
вписавши його в структурну ієрархію ЄС, де він мав чіткі рівні
ідентифікації за площею та територією, проте, аж ніяк не врахо-
вував більш глибинні, наприклад коопераційні, зв’язки. Зважаю-
чи на це, а також на суттєві зміни, що відбулись із поширенням
світової глобалізації, В. І. Чужиков визначає сучасний регіон як
відкриту ієрархічну поліструктурну систему, яка базується на те-
риторіальній єдності, має подібні галузеву, соціальну та демо-
графічну структури, сформовану спільну інфраструктуру та від-
повідну організаційно-управлінську різнорівневу таксономічну
модель3.

Виходячи з викладеного доходимо висновку, що загалом регі-
он характеризується переважно критерієм масштабу. І хоч це по-
няття у вітчизняній юридичній літературі майже не використову-

                     
1Продуктивні сили економічних районів України / Б. Данилишин, Л. Черняк, О. Горська,

М. Фащевський. — К. : Нічлава, 2000. — С. 12.
2Томарева В. В. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України та

шляхи їх зниження [Електронний ресурс] / В. В. Томарева. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_6/files/EC610_23.pdf
3Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : монографія

/ В. І. Чужиков. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 14—15.
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ється, але воно застосовується для визначення досить великих
географічних, економічних, геополітичних та інших територіаль-
них груп, класифікованих на підставі загальних властивостей і
ознак1. При цьому, якщо у вітчизняній науці регіон трактується
як сукупність адміністративно-господарських одиниць країни,
котрі мають спільне географічне положення, подібну спеціаліза-
цію, глибокі технологічні зв’язки та спільну інфраструктуру, то в
міжнародній економіці під регіоном мається на увазі група країн,
що мають спільне географічне положення, подібні природні умо-
ви, подібні спеціалізацію та рівень розвитку виробництва і неви-
робничої сфери.

Отже, з огляду на описані особливості сутнісного змісту по-
няття «регіон» сформулюємо власну його дефініцію. Отже, регіон
— це частина території, виокремлена як на країновому, так і на
надкраїновому рівні, котра характеризується стійкими фінан-
сово-економічними зв’язками, спільністю виробничої й соціальної
інфраструктури, а також специфічними природно-географіч-
ними, історичними, демографічними та національно-етнічними
ознаками.

З’ясувавши глибинну сутність поняття «регіон», розглянемо
тепер напрями регіонального розвитку. Так, розвиток регіону ро-
зуміють як режим функціонування регіональної системи, який за-
безпечує позитивну динаміку параметрів рівня життя населення
завдяки стійкому і збалансованому відтворенню соціального, гос-
подарського, ресурсного та екологічного потенціалів території2.
Регіональний розвиток, крім того, визначають як зміну структури
регіонів або територіальних утворень усередині них, ускладнення
регіональної системи. У цьому розумінні поняття регіонального
розвитку є антонімічним до поняття деградації, тобто зворотного
розвитку, пов’язаного з руйнацією, зниженням рівня тощо3. Розви-
ток не заперечує зростання певних елементів структури, але стосо-
вно до регіонів будь-яке зростання окремих елементів має бути
підпорядковане інтересам регіонального розвитку загалом. Неод-

                     
1Буряченко А. Є. Показники соціально-економічного розвитку регіону. Фінансово-

кредитний механізм активізації інвестиційного процесу / А. Є. Буряченко : зб. тез ІІ
Міжнар. наук.-практ. конф. — К. : КНЕУ, 2011. — С. 75—77.

2Государственное управление: основы теории и организации : учебник / под ред.
В. А. Кобзаненко. — М. : Статут, 2007. — С. 601.

3Регіональна економіка : словник-довідник / О. Д. Богорад, О. М. Тевелєв,
В. М. Падалка, М. В. Підмогильний. — К. : НДІСЕП, 2004. — С. 226.
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мінними умовами поступального регіонального розвитку є стій-
кість, збалансованість і соціальна орієнтація. Ідеї щодо цих умов
зародились у західних концепціях регіонального розвитку в 1970-х
рр. і властиві регіональній політиці, яку іноді провадили держави
для зменшення диспропорцій між регіонами.

Термін «стійкість» узагалі характерний для теорії систем, а під
стійкістю власне регіональної соціально-економічної системи розу-
міють її здатність залишатися відносно незмінною, тобто зберігати
структуру й функціональні особливості протягом певного часового
інтервалу попри будь-які ендогенні й екзогенні подразники1.

Збалансованість регіонального розвитку передбачає додер-
жання особливої для кожної регіональної системи пропорції
складових її потенціалу, утворення елементів, яких бракує струк-
турі регіону, подолання деструктивності інших складових, зміц-
нення внутрішньорегіональних і міжрегіональних зв’язків.

Соціальна орієнтація регіонального розвитку пов’язана зі спря-
мованістю функціонування всіх підсистем на підвищення рівня та
якості життя населення, індикаторами чого є динаміка регіонально-
го рівня надання соціальних благ, народжуваність і смертність, фі-
зичне й духовне здоров’я населення, тривалість життя тощо.

Для регіонального розвитку постсоціалістичних країн і зокрема
України також характерною є скерованість на принципи стійкості,
збалансованості та соціальної орієнтації. Утім, цей факт не можна
вважати ані позитивним, ані негативним, треба лише розуміти, що
таке базове поєднання недостатнє для регіонального розвитку, який
відповідав би новим викликам за умов структурних змін. Саме тому
в Україні, наприклад, до вже традиційних інструментів регіональної
політики додається підтримка полюсів зростання тощо2.

Академічне дослідження регіонального розвитку та регіона-
льної політики було розпочато у ХХ ст., протягом якого різні те-
орії змінювали одна одну. Так, посткейнсіанська теорія суспіль-
ного добробуту передбачала державне регулювання міжрегіо-
нальних відмінностей за допомогою стимулювання інвестицій і
припливу приватного капіталу в слаборозвинені регіони з вико-
ристанням при цьому субсидій, кредитних і податкових важелів.
                     

1Гладкий Ю. Н. Регионоведение / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. — М. : Гардари-
ки, 2006. — С. 25.

2 В. Панова. Парадигма «нового регіоналізму» в Європейському Союзі [Електро-
нний ресурс] / В. Панова // Віче. — Режим доступу :
http://www.viche.info/journal/NAUKOVA_BIBLIOTEKA/
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Неокласична теорія регіонального розвитку ґрунтується на поло-
женні, що вільний нерегульований ринок сам по собі усуває нері-
вність між регіонами, тому державі не варто обмежувати чи в ін-
ший спосіб регулювати стихійну дію ринкових сил. А в основу
теорії незбалансованого регіонального розвитку, наприклад, по-
кладена ідея про те, що ринок без державного регулювання
об’єктивно збільшує регіональні відмінності через циклічність у
самоорганізації ринкових механізмів, які закріплюють високий
рівень розвитку одних регіонів і низький рівень інших1. Існують
також інші суспільні теорії регіонального розвитку зі своїм, від-
мінним від інших, розумінням його суті та своєю ієрархією пріо-
ритетів управління цим розвитком — чи то економічних і полі-
тичних, чи то регіональних або загальнодержавних. І все ж
більшість теорій регіонального розвитку традиційно пов’язують
регіональне зростання з ефективним державним управлінням.

Нині особливої актуальності набуває концепція саморозвитку
регіонів, яка, безперечно, найбільше відповідає тенденціям і ви-
кликам, з якими стикаються сучасні розвинені держави. В її ос-
нові — розвиток регіонів, який відбувається на основі їхніх особ-
ливостей та інтересів, причому відповідальність за цей процес
покладається на місцеву владу.

Ідея саморозвитку регіонів відповідає теорії регіонального
розвитку, яка сформувалася на межі ХХ—ХХІ ст. і відома під на-
звою «новий регіоналізм». Ця ідея стала домінантною для всієї
системи міжнародних відносин, зокрема для об’єднаної Європи.
Від самої появи у 1990-х рр. новий регіоналізм, будучи комплекс-
ним і багатовимірним явищем, здебільшого асоціювався з поси-
ленням внутрішньої та зовнішньої міжрегіональної співпраці2.
Він набуває різних форм під впливом глобалізації та економічної
лібералізації. Крім того, істотним чинником розвитку ідей нового
регіоналізму є вплив політичних сил у рамках самих регіонів. Річ
у тім, що кожна національна політична сила, що перебуває при
владі, має власне бачення того, які фактори переважно зумовлю-
ють регіональні диспропорції в межах держави. За залучення бі-
льшості сучасних країн до загальносвітових процесів політичні
                     

1 Керецман В. Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспек-
ти : монографія / В. Ю. Керецман — К. : Вид-во УАДУ, 2005. — С. 85—86.

2 Лендьєл М. Інституційний механізм реалізації регіональної політики в країнах
Центрально-Східної Європи / М. Лендьєл // Регіональна політика в країнах Європи.
Уроки для України. — К. : Логос, 2000. — С. 68.
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сили певних держав можуть більше схилятися або до ендогенних,
або до екзогенних передумов регіональних розбіжностей і вихо-
дячи з цього вибирати конкретні політичні дії1.

Серед українських авторів найбільш глибоко проаналізував
етапи розвитку регіональних теорій В. І. Чужиков. Проведене їм і
Н. В. Божидарнік дослідження2 сучасної методології регіоналізму
дозволило вичленити основну ідею та асиметричну складову ко-
жної теорії (табл. 1).

Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ

Теорія Автор Основна ідея Асиметрична складова

1. Конкурен-
ція європей-
ських міст

К. Джексон-
Батлер,
Шачер,
Л. Висент

Диверсифікація соціа-
льно-економічного
розвитку провідних
європейських міст
приводить до виник-
нення суперактивних
центрів

Столичний пік інве-
стицій та ділової ак-
тивності посилює
диспропорції між
столицею країни з
іншими центрами та
європейською пери-
ферією

2. Регіональ-
на конкурен-
ції

М. Харб,
С. Харди,
Л. Албрехтс

В умовах глобалізації
світового господарства
загострюється конку-
ренція між окремими
країнами та регіонами
за залучення інвести-
цій, грантів, створення
нових робочих місць

Загострення конку-
ренції веде до фор-
мування нового імі-
джу регіонів країни,
котрий визначає їх
як активні та маргі-
нальні зони

3. Циклічна
сенситивність
регіонів

Я. Гордон Відбувається скоро-
чення до 10–15 років
ділових циклів у регіо-
нах, зростає нерівно-
мірність у їх розвитку;
слабодиверсифковані
регіони та їхнє госпо-
дарство більшою мі-
рою залежать від коли-
вань світової кон’юн-
ктури

Реакція регіонів на
зміну кон’юнктури
спричинює їх дифе-
ренціацію, швид-
кість таких змін є
високою

                     
1 В. Панова. Парадигма «нового регіоналізму» в Європейському Союзі.
2 Божидарнік Н. В. Регіональна асиметрія в Європейському Союзі та механізми її

регулювання / Н. В. Божидарнік : дис. … к.е.н. / Спец. 08.05.01 — світове господарство і
міжнародні економічні відносини. — Луцьк, 2005.



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

87

Закінчення табл. 1

Теорія Автор Основна ідея Асиметрична складова

4. Новий
регіоналізм

М. Кітінг Фундаментальна тео-
рія, яка передбачає
відхід від політики ні-
велювання регіональ-
ного розвитку до під-
тримки слаборозви-
нених регіонів; обґрун-
товується створення
нової моделі «Європа
регіонів»

Асиметрія регіонів
виникатиме внаслі-
док глобального ру-
ху капіталу і є зако-
номірним явищем,
головним завданням
урядів є уникнення
протистояння регіо-
нів-донорів до реци-
пієнтних територій

5. Регіональ-
не плануван-
ня

У. Ванноп Внутрішнє та зовнішнє
регулювання розвитку
регіонів є необхідним з
метою усунення екст-
ремальних ситуацій

Посилення асиметрії
регіонального роз-
витку призводить до
загрози розвалу те-
риторіальної єдності
країни й інтеграцій-
ного угруповання в
цілому

6. Локальне
партнерство

М. Гедес Між активними і де-
пресивними регіонами
мають бути встановле-
ні партнерські відно-
сини, які передбачають
зменшення суперечно-
стей між ними

Способами подолан-
ня асиметрії можуть
бути спільні проекти
та «європейський»
розподіл фондів від-
повідно до полі-тики
конвергенції

7. Регіональ-
ний світ

М. Сторпер У ХХІ ст. регіони все
частіше виступатимуть
як самостійні одиниці
в міжнародних відно-
синах

Асиметрія визнача-
тиме суть регіональ-
ного руху у ХХІ ст.

8. Стратегії
просторового
планування

В. Солет,
А. Фалуазі

З метою уникнення
формування екстрема-
льних регіонів слід
розробити адекватний
механізм та інструмен-
тарій підтримки від-
сталих регіонів

Інструментом регіо-
нальної гармонізації
може бути створен-
ня локальних і кон-
тинентальних осей
економічного зрос-
тання

Сьогодні жодна теорія не дає вичерпного пояснення, що таке
регіональний, чи місцевий, економічний розвиток. Утім кілька
окремих теорій можуть допомогти нам загалом зрозуміти, для
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чого потрібний місцевий економічний розвиток. Квінтесенція
всіх цих теорій полягає в тому, що місцевий (регіональний) роз-
виток = f (природні ресурси, робоча сила, інвестиції, підприєм-
ництво, транспорт, комунікації, структура промисловості, техно-
логії, розмір і обсяги експорту, ситуація у світовій економіці,
можливості органів місцевого самоврядування, бюджети федера-
льного уряду та урядів штатів і програми на сприяння розвитку).
Безсумнівно, кожен із цих чинників має важливе значення, однак
однозначно стверджувати, який саме з них найважливіший у ко-
жній конкретній ситуації, не можна.

Економічний розвиток окремих районів і місцевостей — це не
просто модна тема, а кардинально новий підхід до визначення
суб’єктів економічного процесу та їхніх функцій. Такий підпри-
ємницький підхід — це фактично новий процес, коли органи міс-
цевого самоврядування і місцеві акціонерні підприємства
об’єднують свої зусилля і ресурси, намагаючись налагодити нові
партнерські взаємини з приватним сектором або між собою, щоб
створювати нові робочі місця та стимулювати економічну діяль-
ність у визначеній економічній зоні. Головною рисою місцевого
економічного розвитку є акцентування уваги на стратегіях «ендо-
генного розвитку», що передбачають використання потенціалу
місцевих людських, інституціональних і фізичних ресурсів.

Існують два різних підходи до налагодження такого партнерс-
тва між місцевими інституціями: корпоративістський підхід, за
якого основним завданням програми економічного розвитку вва-
жається поліпшення стану нерухомості і залучення підприємств;
і альтернативний підхід, згідно з яким діяльність зі сприяння
економічному розвитку має на меті насамперед поліпшення ста-
новища малозабезпечених громадян. У табл. 2 подамо короткий
опис цих двох підходів.

Головною рисою місцевого економічного розвитку є акценту-
вання уваги на ендогенному розвитку, що передбачає викорис-
тання потенціалу місцевих людських, інституціональних і фізич-
них ресурсів, щоб створити для місцевих мешканців нові
можливості працевлаштування та стимулювати нові види еконо-
мічної діяльності. Це пояснюється тим, що місцевий економічний
розвиток — це тривалий процес. Він передбачає утворення нових
інституцій, розвиток нових галузей економіки в різних місцевос-
тях, підвищення спроможності місцевих працедавців виготовляти
якісніші товари, пошук нових ринків, передавання знань і техно-
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логій. Незалежно від того, в якій формі відбувається місцевий
економічний розвиток, він має одну засадничу мету: створити
для місцевих жителів ліпші можливості працевлаштування. У ре-
алізації цього завдання органи місцевого самоврядування та (або)
громадські організації передусім самі повинні виявляти ініціати-
ву, аніж виконувати роль пасивних виконавців чи спостерігачів.

Таблиця 2
ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Показник Корпоративістський підхід Альтернативний підхід

Громадський і
приватний сек-
тор

Першочергове значення ма-
ють дії приватного сектору:
процесом керує приватний
сектор
Громадський сектор повинен
створити економічний і соці-
альний клімат, сприятливий
для приватних інвестицій

На комерційні рішення при-
ватного сектору впливають
дії громадського сектору
Громадський сектор повинен
скеровувати приватні інвес-
тиції так, щоб вони принесли
бажані економічні результати

Планування, яке
здійснює гро-
мадський сектор

Завдання стратегії — еконо-
мічне зростання і збільшення
надходжень до бюджету
Малозабезпечені громадяни
та представники етнічних мен-
шин практично не беруть уча-
сти у процесах планування

Завдання стратегії — поліп-
шити становище малозабез-
печених громадян та етніч-
них меншин
Малозабезпечені громадяни й
представники етнічних мен-
шин долучаються до процесів
планування

Проекти гро-
мадського сек-
тору

Комунальні ресурси є засо-
бом для задоволення потреб
приватних підприємств
Проекти громадського секто-
ру спрямовані на забезпечен-
ня економічного зростання
(наприклад, залучення під-
приємств з-за меж міста)
Об’єктом стратегії є сектори,
які переживають зростання
(наприклад, послуги, високі
технології, туризм)
Об’єктом уваги є головні
офіси та філії великих під-
приємств

Комунальні ресурси викорис-
товуються, щоб створити
умови для бажаних проектів з
економічного розвитку
Проекти громадського секто-
ру спрямовані на поліпшення
становища малозабезпечених
місцевих жителів та етнічних
меншин (наприклад, курси
перекваліфікації звільнених
робітників)
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Закінчення табл. 2

Показник Корпоративістський підхід Альтернативний підхід

Проекти зосереджуються у
центральному діловому ра-
йоні міста й зовнішніх тери-
торіях
Акцент на створенні робочих
місць для «білих комірців» і
висококваліфікованих пра-
цівників

Об’єктом стратегії є сектори,
які переживають зростання, і
сектори, які можуть задово-
льнити нагальні економічні
потреби місцевості
Об’єктом уваги є підприємс-
тва, які належать місцевим
мешканцям
Децентралізація проектів
Акцент на потребах місцевої
робочої сили, серед них і на-
півбезробітних, некваліфіко-
ваних працівників та «синіх
комірців»

Джерело: Блейклі Е. Дж. Планування місцевого економічного розвитку / Едвард
Дж. Блейклі. — Л. : Літопис, 2002. — С. 80.

По суті, органи місцевого самоврядування, спираючись на ре-
сурси місцевих інституцій (якщо такі інституції існують і якщо
вони мають економічний потенціал), повинні зважати на всі мо-
жливості і скеровувати потрібні ресурси на планування й розви-
ток місцевої економіки. Органи місцевого самоврядування і гро-
мадські організації починають усвідомлювати, що будь-які дії
муніципальних і громадських структур впливають на рішення,
що приймаються у приватному секторі. Навіть ті органи місцево-
го самоврядування, що обмежуються тільки традиційною адміні-
стративно-господарською діяльністю, впливають на економічний
розвиток у їхній місцевості — хоч би через свою пасивність. Чи-
мало органів місцевого самоврядування несвідомо обмежують
можливості працевлаштування для місцевого населення, не ро-
зуміючи та не оцінюючи належно економічних наслідків своїх
дій. Інституції районного масштабу — як громадські комітети,
так і неприбуткові організації — також багато важать для залу-
чення приватних інвестицій. Ті райони, в яких активно діють
громадські організації, дбаючи про розвиток своєї місцевості,
особливо приваблюють інвесторів і підприємців. Ще одним важ-
ливим чинником, від якого також залежить імовірність появи но-
вих підприємств, є добрі школи — як державні, так і приватні.
Приватний бізнес і економічна діяльність органів місцевого са-
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моврядування дуже тісно взаємозв’язані; і те, і те впливає на мо-
жливості працевлаштування всіх місцевих мешканців. Тож така
концепція мала б надихнути органи місцевого самоврядування та
громадські організації на розроблення нових скоординованих
кроків до економічного зростання1.

Проте сучасний розвиток (здебільшого конвергентний) між-
народної та регіональної економік породжує проблему взаємного
визнання регіоналізації як процесу, що має бути чітко ідентифі-
кований як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні. Глобалі-
зація сприяє розвитку новітніх технологій, вільному переміщен-
ню факторів виробництва, динамізм яких зростає з року в рік.
Регіоналізація не може зупинити НТП, а економічні угруповання
світу виявлятимуть свою заінтересованість у швидкому перемі-
щенні технологій усередину своєї спільноти, а отже, регіоналіза-
ція передбачатиме формування надійної системи захисту внутрі-
шнього ринку країн-учасниць, стимулювання власного товаро-
виробника, економічне зростання внутрішніх регіонів. Окреслені
раніше напрями регіонального руху не перебувають у антагоніс-
тичних відносинах, оскільки є ланцюгами одного процесу, а тому
можна стверджувати, що глобалізація та регіоналізація як домі-
нантні процеси ХХ — початку ХХІ ст. утворюють діалектичну
єдність, що уможливлює розроблення глобальних регіональних
стратегій2.

Посилення ролі регіонів у загальнодержавному господарсько-
му комплексі, підвищення їхньої самостійності на основі актив-
них процесів децентралізації форм управління і становлення но-
вих методів прийняття управлінських рішень обумовлюють
потребу вдосконалення методичного інструментарію управління
процесами соціально-економічного розвитку регіонів. Ґрунтую-
чись на вивченні вітчизняного й іноземного досвіду, можемо
стверджувати, що визначальна роль в ефективному розв’язанні
проблем регіонального соціально-економічного розвитку нале-
жить раціональному використанню фінансового потенціалу регі-
ону і застосуванню інноваційних методів управління.

Варто наголосити, що розвиток регіонів на сучасному етапі є
одним з найпріоритетніших напрямків державної регіональної
                     

1Блейклі Е. Дж. Планування місцевого економічного розвитку / Едвард Дж. Блейклі.
— Л. : Літопис, 2002. — С. 81—82.

2Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : моногра-
фія / В. І. Чужиков. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 46—49.
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політики, мета якої полягає в створенні відповідних умов для ди-
намічного, збалансованого соціально-економічного поступу
України та її регіонів, у підвищенні рівня життя населення, за-
безпеченні додержання державних соціальних гарантій для кож-
ного громадянина незалежно від місця його проживання та в
усуненні основних регіональних диспропорцій в економічному
розвитку. На сьогодні основною метою економічного розвитку як
України, так і більшості країн світу та їхніх регіонів є поліпшен-
ня якості життя населення. Тому соціально-економічний розви-
ток має передбачати такі важливі заходи:

 створення умов, що сприяють гармонійному розвитку лю-
дини;

 підвищення доходів людей, поліпшення здоров’я й підви-
щення рівня їх освіченості;

 зростання рівня економічної свободи громадян.
На жаль, ці та інші показники якості життя людей не завжди

беруться до уваги в оцінках рівня соціально-економічного розви-
тку регіонів, проте останнім часом в управлінській науці та прак-
тиці їм відводиться дедалі більша роль. Справді, розвиток будь-
якого регіону — це процес, що передбачає багато цілей і крите-
ріїв, які, у свою чергу, мають бути узгоджені з загальнодержав-
ними цілями, оскільки зміст розвитку регіонів може досить сут-
тєво різнитися. З-поміж цілей соціально-економічного розвитку
регіону перевага віддається таким, як збільшення доходів насе-
лення, підвищення рівня освіти, поліпшення навколишнього се-
редовища, рівність можливостей, розширення особистої економі-
чної свободи, збагачення культурного життя людей тощо.

Особливе значення у визначенні рівня економічного розвитку
регіону мають традиційні показники, якими оцінюються рівень
виробництва і споживання благ і зростання цього рівня в розра-
хунку на душу населення (валовий національний дохід, валовий
внутрішній продукт, реальний ВНП на душу населення, темпи
зростання цих показників). Для визначення динаміки розвитку
доцільно використовувати показники, які оцінюють темпи еко-
номічного зростання в регіоні: рівень споживання матеріальних
благ і послуг, рівень охорони здоров’я й освіти, розвиток малого
бізнесу, темпи зростання доходів населення та їх диференціація,
продуктивність праці, а також темпи структурної трансформації
виробництва й суспільства, одержання додаткових переваг у ре-
зультаті впровадження інноваційних систем менеджменту.
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В управлінні економічним розвитком окремого регіону потрі-
бно передбачати всі наведені раніше відносно самостійні цілі й
здійснювати моніторинг їх досягнення. Зокрема, поряд з моніто-
рингом стану регіонального виробництва й динаміки грошових
доходів населення, необхідно відстежувати й інші найважливіші
параметри економічного розвитку.

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що реформування гос-
подарського комплексу України на сучасному етапі принципово
змінило становище регіонів у загальній системі управління. Сфо-
рмувалась об’єктивна потреба активізації участі держави в керу-
ванні регіонами. Подібна участь, у свою чергу, має виявлятись у
такій державній політиці, яка б сприяла вирівнюванню соціаль-
но-економічного розвитку регіонів і дальшому регіональному
економічному зростанню та стійкому соціальному розвитку.
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НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

АННОТАЦІЯ. У статті проведено аналіз сутності, факторів і рейти-
нгової оцінки конкурентоспроможності національної економіки.
Проаналізовано конкурентні переваги та проблеми України в ди-
наміці у рейтингах Всесвітнього економічного форуму та Міжнаро-
дного інституту розвитку менеджменту. Сформульовано рекомен-
дації щодо поліпшення конкурентної позиції України на міжна-
родній арені.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкурентоспроможність, національна економі-
ка, конкурентна перевага, фактори конкурентоспроможності, кон-
курентна позиція

АННОТАЦИЯ. В статье проведен анализ сущности, факторов и
рейтинговой оценки конкурентоспособности национальной эконо-
мики. Проанализированы конкурентные преимущества и пробле-
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мы Украины в динамике в рейтингах Всемирного экономического
форума и Международного института развития менеджмента.
Сформулированы рекомендации по улучшению конкурентной по-
зиции Украины на международной арене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурентоспособность, национальная эко-
номика, конкурентное преимущество, факторы конкурентоспособ-
ности, конкурентная позиция.

ANNOTATION. In the article the essence of the factors and ratings of
the competitiveness of the national economy is analyzed. The analysis
of the competitive advantages and the problems of Ukraine in the
dynamics in the rankings of the World Economic Forum and the
International Institute of Management Development are given. The
recommendations to improve the competitive position of Ukraine in the
international arena are worded.

KEY WORDS: competitiveness, national economy, competitive advan-
tage, competitive factors, competitive position.

Постановка проблеми. Однією з головних дослідницьких тем
у сучасній економічній науці є проблема забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки. Важливість знань щодо
сутності та детермінант цієї категорії пояснюється посиленням
умов конкурентної боротьби на всіх рівнях. Якісна, науково об-
ґрунтована оцінка конкурентоспроможності національної еконо-
міки дає змогу виявити конкурентні переваги та проблемні сто-
рони у соціально-економічному розвитку країни, а відповідний
аналіз окреслює можливі шляхи для підвищення конкурентної
позиції та відповідного покращення життєвого рівня населення.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженням проблем
оцінки конкурентоспроможності займались як зарубіжні вчені
(М. Портер, К. Сала-і-Мартін, С. Гареллі, К. Шваб та ін.), так і ві-
тчизняні (Антонюк Л., Полунєєва Ю., Швиданенко О. та ін.). Не-
зважаючи на це, залишаються відкритими питання щодо визна-
чення найефективнішого методологічного підходу до аналізу
конкурентоспроможності національної економіки, що найбіль-
шою мірою відповідає сучасним умовам розвитку та може бути
використаний як підгрунття для економічних реформ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентосп-
роможність національної економіки тривалий час відноситься до
числа найдискусійніших категорій економічної науки. Так, якщо
поняття конкурентоспроможності товару, підприємства чи галузі
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загальновідомі, то конкурентоспроможність національної еконо-
міки являє собою досить складне, багаторівневе поняття, яке не
має єдиного визначення та загальноприйнятих критеріїв оцінки.

Перші спроби тлумачення цієї категорії розпочались ще в дру-
гій половині ХХ ст. і потім змінювались залежно від умов розви-
тку. Так, найвідоміше у наукових колах визначення було сфор-
мульовано в доповіді президентської комісії США з
конкурентоспроможності «Світова конкуренція: нова реальність»
у 1987 р., в якому конкурентоспроможність національної еконо-
міки визначалась як здатність нації в умовах вільної та чесної
конкуренції виробляти товари й послуги, які відповідають вимо-
гам міжнародних ринків, одночасно зберігаючи на тому ж само-
му рівні чи збільшуючи доходи своїх громадян [1]. Слід відзна-
чити, що це визначення, що вважається класичним, і сьогодні не
втратило своєї актуальності, оскільки включає базові основи тео-
рії конкурентоспроможності — успіх країни в конкурентній бо-
ротьбі на міжнародних ринках і підвищення рівня життя насе-
лення країни.

Приблизно через десятиліття, трактування конкурентоспромо-
жності економіки пережило новий виток у своїй еволюції в напря-
мку розуміння зростаючого впливу політичних рішень на націона-
льну конкурентоспроможність і розширення можливостей органів
державної влади всіх рівнів впливати на економічний розвиток
країни. Одне з найзмістовніших визначень того періоду у Щоріч-
нику світової конкурентоспроможності дає Міжнародний інститут
розвитку менеджменту (IMD) [2]. Він трактує конкурентоспромо-
жність як область економічних знань, що аналізує факти та полі-
тику, які формують здатність нації створювати та підтримувати
таке середовище, що витримує всезростаючу вартість на своїх під-
приємствах і зростання процвітання свого народу.

У 2012 р. у Доповіді з глобальної конкурентоспроможності
своє визначення пропонує Всесвітній економічний форум (WEF)
[3]: конкурентоспроможність — це набір інститутів, політик і
факторів, які визначають рівень продуктивності країни та забез-
печують зростання рівня добробуту населення. Іншими словами,
більш конкурентоспроможні економіки — ті, які здатні підтри-
мувати стійке економічне зростання.

Аналіз цих та інших визначень конкурентоспроможності на-
ціональної економіки, дозволяє охарактеризувати її як набір фак-
торів, інститутів країни, які дозволяють вітчизняним виробникам
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перемагати у конкурентній боротьбі із зарубіжними конкурента-
ми як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також
сприяють збереженню чи підвищенню реальних доходів насе-
лення.

Складність сучасного глобального економічного середовища
як ніколи зробила актуальним розпізнавання та стимулювання як
якісних, так і кількісних аспектів соціально-економічного росту.
На протязі кількох століть учені в рамках різних шкіл економіч-
ної теорії намагалися виявити та дослідити ті фактори, які чинять
визначальний вплив на позиції країни на міжнародній арені. Се-
ред них були як цінові чинники: стан торговельного балансу, рі-
вень і структура витрат виробництва, так і нецінові: рівень розви-
тку та обсяги інвестицій у людський, інтелектуальний,
соціальний капітал, рівень розвитку та прозорість інститутів, рі-
вень корупції, обсяги прямих інвестицій у виробництво, динаміка
та обсяги капіталовкладень у НДДКР, здатність країни створюва-
ти та впроваджувати нові технології, здатність до інновацій то-
що. Кожен з цих факторів був виділений ученими на основі сер-
йозних теоретичних розробок, а вплив багатьох з них, підтвер-
джений численними емпіричними дослідженнями.

Вибір одного чи кількох чинників за драйвери росту, що од-
нак не виключає важливості інших, досить складне завдання для
окремо взятої країни. Цю проблему вибору для різних держав
світу намагались вирішити дві всесвітньо відомі швейцарські
рейтингові організації — Інститут розвитку менеджменту у Ло-
занні та Всесвітній економічний форум у Давосі.

Історично першою організацією був WEF, що був заснований
у 1979 р. професором, доктором технічних та економічних наук
Клаусом Швабом, для обговорення глобальних проблем провід-
ними політиками, економістами та інтелектуалами. Через 10 ро-
ків після створення WEF, Стефаном Гареллі, професором, докто-
ром економічних наук, членом кількох академій і наукових
інститутів по всьому світу, було засновано Центр по вивченню
конкурентоспроможності при IMD. До 1996 р. WEF та IMD тісно
співпрацювали і готували звіти з конкурентоспроможності спіль-
но, а з 1996 р. — випускають два різні дослідження.

У 1997 р. експерти Всесвітнього економічного форуму почали
досліджувати українську економіку. Для визначення позиції
країни на міжнародній арені дослідники використали Індекс кон-
курентоспроможності (ІС). Для його обрахунку аналізувались 8
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факторів: «Відкритість економіки»; «Роль державного бюджету
та регулювання»; «Фінанси»; «Інфраструктура»; «Технології»;
«Менеджмент»; «Ринок праці»; «Інститути». За тогочасними оцін-
ками, Україна займала в рейтингу WEF передостаннє, 52-е місце [4].

Оскільки методологія розрахунку індексу конкурентоспромо-
жності WEF час від часу змінюються, здійснити порівняння по-
зицій України з першим роком дослідження видається дещо
складним. Більш-менш стабільною методологія Всесвітнього
економічного форуму є лише останні 5 років. Так, зокрема, з
2006 р. WEF починає розраховувати Індекс глобальної конкурен-
тоспроможності (GCI). Останній був розроблений професором
Колумбійського університету Ксав’є Сала-і-Мартіном і обрахо-
вувався на основі аналізу 9 факторів, а саме: «Якість інститутів»,
«Інфраструктура», «Макроекономічна стабільність», «Охорона
здоров’я та початкова освіта», «Вища освіта і професійна підго-
товка», «Ефективність ринку», «Технологічний рівень», «Конку-
рентоспроможність компаній», «Інноваційний потенціал» [5].

У 2007 р. відбулося розширення кількості факторів, за якими
розраховується GCI, зокрема, замість фактору «Ефективність ри-
нку» було включено чинники «Ефективність ринку товарів та по-
слуг», «Ефективність ринку праці», «Рівень розвитку фінансово-
го ринку», «Розмір внутрішнього ринку» [6]. Дванадцять перера-
хованих вище детермінант групуються експертами WEF у три
субіндекси («Базові вимоги», «Підсилювачі ефективності», «Ін-
новації та досвідченість»), значимість яких залежно від стадії
розвитку національної економіки варіює від стадії економіки, що
залежить від базових факторів виробництва, стадії, керованої
ефективністю до стадії економіки, заснованої на інноваціях. За-
галом, оцінка конкурентоспроможності здійснюється за більш,
ніж 100 показників, 2/3 з яких — це данні опитування керівників
компаній і 1/3 — статистичні данні.

Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне провести аналіз
змін у конкурентній позиції України за період з 2007 по 2012 рр.
(табл. 1).

Незважаючи на те, що як і 5 років тому, Україна у 2012 р. за-
ймає у рейтингу WEF 73 місце, про стабільність розвитку націо-
нальної економіки говорити передчасно. Крім цього, зважаючи
на збільшення країн для аналізу, можна зробити висновок, що
зміна конкурентних позицій України, яка відбувається з року в
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рік, здебільшого, не пов’язана із зміною величини вибірки країн.
Більш детальний аналіз GCI за складовими свідчить, що:

— за субіндексом «Базові вимоги» рейтингова оцінка країни
підвищилась на 11 позицій. Це відбулось за рахунок покращення
показників за факторами «Інфраструктура» (+12 позицій) та
«Охорона здоров’я і початкова освіта» (+4 позиції). Однак, за
всіма іншими детермінантами цього субіндексу відбулося погір-
шення позицій. Серед них: «Якість інститутів» (–17 позицій) і
«Макроекономічне середовище» (–8 позицій);

— за субіндексом «Підсилювачі ефективності» рейтингова
оцінка країни несуттєво, але підвищилась (+1 позиція). Це відбу-
лось за рахунок покращення оцінок України за такими факторами
як «Вища освіта і професійна підготовка» (+5 позицій), «Ефекти-
вність ринку праці» (+3 позиції) та «Технологічний рівень» (+12
позицій). Незважаючи на ці здобутки, за трьома іншими факто-
рами субіндексу відбулось значне погіршення показників. Серед
цих чинників: «Ефективність ринку товарів та послуг» (–16 пози-
цій), «Рівень розвитку фінансового ринку» (–29 позицій), «Розмір
внутрішнього ринку» (–12 позицій);

— за субіндексом «Інновації та досвідченість» позиції країни
погіршились (–4 позиції). Це відбулось за рахунок негативних
оцінок фактору «Конкурентоспроможність компаній» (-10 пози-
цій) та «Інноваційний потенціал» (-6 позицій).

Таблиця 1
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ

ПРОТЯГОМ 2007—2012 рр. (ЗА ОЦІНКОЮ WEF)

Роки
Параметри

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кількість країн для аналізу 131 134 133 139 142 144

GCI 73 72 82 89 82 73

Субіндекс «Базові вимоги», у
тому числі: 90 86 94 102 98 79

«Якість інститутів» 115 115 120 134 131 132

«Інфраструктура» 77 79 78 68 71 65

«Макроекономічна стабільність» 82 91 106 132 112 90
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Закінчення табл. 1

Роки
Параметри

2007 2008 2009 2010 2011 2012

«Охорона здоров’я та початкова
освіта» 74 60 68 67 74 62

Субіндекс «Підсилювачі ефек-
тивності», у тому числі: 66 58 68 72 74 65

«Вища освіта та професійна підго-
товка» 53 43 46 46 51 47

«Ефективність ринку товарів та
послуг» 101 103 109 129 129 117

«Рівень розвитку фінансового
ринку» 85 85 106 119 116 114

«Ефективність ринку праці» 65 54 49 54 61 62

«Технологічна готовність» 93 65 80 83 82 81

«Розмір внутрішнього ринку» 26 31 29 38 38 38

Субіндекс «Інновації та досвід-
ченість», у тому числі: 75 66 80 88 93 79

«Конкурентоспроможність компа-
ній» 81 80 91 100 103 91

«Інноваційний потенціал» 65 52 62 63 74 71

Джерело: [3].

Загалом же по п’яти факторам («Інфраструктура», «Здоров’я і
початкова освіта», «Вища освіта і професійна підготовка», «Ефе-
ктивність ринку праці», «Технологічний рівень»), що аналізу-
ються Форумом, за 5 років у нас відбулося незначне, але покра-
щення позицій, яке вдруге1 за роки дослідження WEF, привело до
переміщення України з транзитивної стадії розвитку до стадії,
керованої ефективністю. Але ця подія є суто технічною, оскільки
                     

1 Вперше Україна перемістилась на стадію, керовану ефективністю, у 2008 р.
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позиції, за якими Україна отримувала низькі оцінки не змінились.
Серед них: «Захист міноритарних прав акціонерів» (141), «Тягар
державного регулювання» (135), «Права власності» (134), «Неці-
льове використання державних засобів» (128), «Незалежність су-
дів» (124), «Етична поведінка фірм» (124), «Якість доріг» (137),
«Поширення ВІЛ» (109), «Якість шкіл менеджменту» (117),
«Ефект від оподаткування» (139), «Наявність торговельних
бар’єрів» (136), «Ефективність антимонопольної політики» (132),
«Відплив мізків» (131), «Надійність банків» (142), «ПІІ і техноло-
гічний трансфер» (109), «Рівень розвитку кластерів» (127), «Ви-
трати компаній на НДДКР» (104).

Однак, незважаючи на ряд проблемних факторів у розвитку
вітчизняної економіки, Україна володіє низкою конкурентних
переваг за такими показниками, як: «Витрати бізнесу на теро-
ризм» (36), «Якість залізничної інфраструктури» (24), «Кількість
випадків малярії» (1), «Якість початкової освіти» (44), «Охоплен-
ня вищою освітою» (10), «Якість математичної і наукової освіти»
(34), «Охоплення середньою освітою» (49), «Торговельні тари-
фи» (43), «Практика найму і звільнення працівників» (16), «Спів-
відношення між заробітною платою і продуктивністю праці»
(25), «Індекс розміру внутрішнього ринку» (35), «Наявність нау-
ковців та інженерів» (25).

У 2007 р. оцінку конкурентоспроможності України починає
здійснювати IMD. Для цього, експерти інституту аналізують чо-
тири групи факторів: «Економічна ситуація», «Ефективність уря-
ду», «Ефективність бізнесу» та «Інфраструктура». Кожна з пере-
лічених груп включає по п’ять факторів, що мають рівну вагу.
Загалом оцінка здійснюється з використанням 329 показників, де
2/3 даних — це статистичні показники, 1/3 — дані опитування
керівників компаній.

Протягом 5 років аналізу IMD, Україна втратила у загальній оці-
нці конкурентоспроможності 12 позицій (табл. 2). Це відбулося за
рахунок погіршення оцінок у всіх групах факторів аналізу. Зокрема,
за складовою «Економічна ситуація» вітчизняна економіка втратила
5 позицій, «Ефективність уряду» — 12 місць, «Ефективність бізне-
су» — 11 позицій, «Інфраструктура» — 4 місця.

Дослідники IMD відзначають, що найпроблемнішими складо-
вими у конкурентоспроможності економіки України є «Ефектив-
ність уряду», що вимагає практично тотального покращення, і
«Ефективність бізнесу», де необхідно, перш за все, забезпечити
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розвиток фінансового ринку та поліпшення якості менеджменту.
Крім цього, низькі оцінки в рейтингу 2012 р. Україна отримала за
факторами зростання інвестиційних ризиків, ризику політичної
нестабільності, погіршення іміджу країни за кордоном, зростання
вартості капіталу, погіршення ситуації із захистом прав інтелек-
туальної власності, низькою соціальною відповідальністю бізне-
су, впровадженням етичних практик у компаніях та інше. Серед
основних поліпшень експерти відзначили зростання капіталізації
фондового ринку, зменшення дефіциту бюджету, зростання ВВП
і обсягів експорту [7].

Таблиця 2
ФАКТОРИ, ЩО ЧИНИЛИ НАЙБІЛЬШИЙ ВПЛИВ

НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ
2007—2011 рр. (за оцінкою IMD)

Роки
Параметри

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кількість країн аналізу 55 54 56 58 59 59

Загальна оцінка України IMD 46 55 57 57 57 56

Група факторів «Економічна ситуація» 43 50 55 55 45 48

Група факторів «Ефективність уряду» 48 52 56 56 58 56

Група факторів «Ефективність бізнесу» 46 52 53 54 55 55

Група факторів «Інфраструктура» 47 46 48 41 48 51

Джерело: [2, 8].

Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз
рейтингових позицій України дає змогу сформулювати такі ви-
сновки: по-перше, ставити за ціль — переміститись на сходинку
в тому чи іншому рейтингу — не є значущою метою. Однак фор-
мування бачення розвитку країни в середьо- та довгостроковій
перспективі — те, що нам вкрай необхідно. Так, у довгостроковій
перспективі головним має стати формування ефективної іннова-
ційної системи, за рахунок кардинального підвищення ефектив-
ності використання людського, виробничого та природного поте-
нціалу, а також створення нового суспільства із високим рівнем
економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних
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якостей і спроможностей. У середньостроковій перспективі голо-
вною умовою підвищення конкурентоспроможності має стати
політична консолідація, синхронізація дій влади у справі розбу-
дови правового суспільства, подолання негідного явища корум-
пованості державних чиновників, дебюрократизація і детінізація
національної економіки.
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АНОТАЦІЯ. У статті на основі узагальнення тенденцій еволюції
проектного управління розглянуто сучасні підходи до визначення
цінності проекту у її вузькому та широкому контекстах з урахуван-
ням інтересів різних стейхолдерів.
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АННОТАЦИЯ. В статье на основе обобщения тенденций эволю-
ции проектного управления рассматриваются современные по-
дходы к определению ценности проекта в ее узком и широком
контекстах с учетом интересов разных стейхолдеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценность, управление проектом, ценность
проекта, продукт проекта, результат проекта, стейхолдеры проек-
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ANNOTATION.On the basis of project management evolution
tendencies modern approaches to project value description are
considered in the narrow and broad sense and with taking into
account the interests of different stakeholders.

KEY WORDS: value, project management, project value, project
product, project result, project stakeholders, P2M standards.

Постановка проблеми. Ефективна діяльність будь-якої
компанії в сучасних умовах турбулентних змін потребує наяв-
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ності відповідних адаптивних компетенцій, які забезпечують-
ся зокрема технологіями проектного менеджменту, оскільки
технічні, організаційні, маркетингові, економічні та інші пере-
творення на підприємстві реалізуються у формі проектів. Ду-
же часто їх результати не відповідають очікуванням стейкхол-
дерів, що зумовлюється як відхиленнями у строках і бюдже-
тах, так і неадекватністю отриманих «продуктів» потребам
всіх зацікавлених сторін. Наявність таких невідповідностей
спонукає фахівців у сфері управління проектами більш широ-
ко та комплексно підходити до визначення характеристик
«продукту» проекту, використовуючи ціннісний підхід. Неод-
нозначність і неусталеність трактування цінності проекту зу-
мовлюють необхідність проведення подальших наукових до-
сліджень.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Еволюція теорії і прак-
тики проектного управління, представлена у табл. 1, переконливо
засвідчує, що на сучасному етапі воно виступає окремою сферою
управлінської науки (самостійною науковою дисципліною), ви-
дом діяльності і професією. Це, в свою чергу, пояснює наявність
національних і міжнародних професійних асоціацій з проектного
менеджменту, які, паралельно з працями учених і спеціалістів-
практиків у означеній сфері, формують її теоретичні підвалини, а
також запроваджують системи професійної сертифікації відпові-
дних фахівців. Концепція цінності проекту вперше з’явилась у
японському стандарті «Керівництво з управління інноваційними
проектами і програмами організацій» (скорочено — Р2М —
Project and Program Management) [1].

Постановка завдання. Метою даної роботи є виявлення тен-
денцій та узагальнення сучасних підходів до трактування ціннос-
ті проекту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення
поставленого завдання розглянемо, як різні фахівці через визна-
чення сутності проекту характеризують його результат (табл. 2).
Наведені дефініції свідчать про трактування останнього з різним
ступенем конкретизації: деякі автори [2—4] обмежуються ви-
знанням необхідності отримання певного результату; інші [5, 6]
наголошують на відповідності специфікаціям чи потребам замо-
вника, дехто вважає, що результат проекту має створювати дода-
ткові вигоди [7]; стандарти
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Таблиця 1
СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Період Загальні тенденції, риси

До 1900-х
років

Відсутні наукові підходи до проектного управління, основна
увага концентрується на архітектурних та інженерно-кон-
структорських рішеннях, в проектах не існує жорстких об-
межень у часі, дешева робоча сила не є предметом економії

З 1900-х
до 1950 рр.

У проекті «Манхеттен» з розробки атомної бомби були за-
стосовані інструменти організаційного, ресурсного, фі-
нансового забезпечення, координації діяльності великої
кількості учасників і лідерства проектного менеджера

1950—1969 рр. Використання матричних структур і проектного офісу;
розробка, розвиток і використання методів критичного
шляху перші спроби системного інтегрованого підходу до
проектного управління, яке стає визнаним видом діяльно-
сті, проте застосовується переважно у будівельній та обо-
ронній галузях; створення професійних об’єднань —
Internet (зараз це IPMA) у 1965 році та PMI у 1969 році

1970—1979 рр. Залучення комп’ютерної техніки для сітьового і календар-
ного планування проектів; розвиток методів фінансового
планування проектів, аналіз проектних ризиків; розгляда-
ється інструментарій управління командою і конфліктами
у проектах, побудови проектних організаційних структур і
лідерства проектного менеджера; розповсюдження мето-
дів проектного управління майже у всіх галузях економіки

1980—1989 рр. Широке використання відповідного програмного забезпе-
чення для планування і контролю параметрів проекту; по-
силення уваги щодо аналізу стейкхолдерів; публікація
РМВОК (1987) із систематизацією методів і інструмента-
рію проектного управління; створення національних асо-
ціацій з управління проектами, визнання проектного ме-
неджменту як професійної діяльності

1990 — дотепер Розповсюдження проектного управління на більшість га-
лузей національних економік і в сфері державного управ-
ління; введення курсів і тренінгів з управління проектами
в програми університетів і бізнес-шкіл; започаткування
професійної сертифікації з управління проектами; розви-
ток управління програмами і портфелями проектів управ-
ління проектами стає самостійним бізнесом; проектний
менеджмент розглядається в контексті стратегічного
управління i відбувається його інкорпорація з системами
TQM, ISO; поява глобальних проектів і розвиток глобаль-
ного проектного менеджменту
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Таблиця 2
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРОЕКТУ РІЗНИМИ АВТОРАМИ

Автор, рік видання Визначення

Ф. Беггюлi [2]
Проект — це послідовність взаємопов’язаних подій, що
відбуваються протягом встановленого обмеженого пері-
оду часу і направлені на досягнення неповторного і в
той же час чітко визначеного результату

Керцнер [3]
Проект — це набір робіт і завдань, що мають конкретні
цілі і результати, дати початку і закінчення, обмежен-
ня у фінансуванні, споживають ресурси і є міжфункціо-
нальними

РМВоК [4]
Проект — це тимчасове підприємство, що призначене
для створення унікальних продуктів, послуг чи резуль-
татів

Р. Високі,
МакГері [5]

Проект — це послідовність унікальних, комплексних і вза-
ємопов’язаних робіт, що мають одну мету або призначен-
ня, і які повинні бути завершені до визначеного часу в ме-
жах бюджету і у відповідності до специфікації

Грей, Ларсон [6]
Проект — це комплексний, неповторюваний одноразо-
вий захід, обмежений по часу, бюджету і ресурсам, а та-
кож чіткими вказівками по виконанню, розробленими
під потреби замовника

Р. Тернер [7]
Проект — це зусилля, пакет робіт, призначений для рі-
шення нової, єдиної задачі, від якої ми очікуємо отри-
мання нової вигоди

P2M [1]
Проект — це зобов’язання створити цінність, засно-
вану на місії проекту, яке має бути завершене в певний
період, у межах узгодженого часу, ресурсів і умов екс-
плуатації

Р2М зазначають, що результат проекту — це створена цінність
[1]. Чому відповідність специфікаціям чи потребам замовника не
завжди забезпечує цінність проекту у повному обсязі? Самий прос-
тий випадок — коли «продукт» проекту не задовольняє його спо-
живача (замовник не зміг за різних причин коректно визначити ви-
моги останнього). Складніша ситуація — коли вимоги споживача
задоволені, проте його потреби недостатньо ідентифіковані і ре-
зультати проекту є актуальними лише у короткостроковій перспек-
тиві, або результати проекту, прийнятні для споживача, не відпові-
дають інтересам інших стейкхолдерів проекту.
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Для уникнення подібних ситуацій перш за все слід детальніше
зупинитися на самому визначенні цінності проекту. Тлумачення
категорії «цінність» в історичному та концептуальному контекс-
тах пройшло певну еволюцію, дуже часто її ототожнюють з вар-
тістю [8]. У площині проектного підходу це поняття часто зво-
диться до різниці між вигодами і затратами по проекту, що
значно звужує реальний його сенс. Ми пропонуємо вважати цін-
ністю позитивні зміни, які наступають унаслідок реалізації прое-
кту та відповідають очікуванням його стейкхолдерів. Таке визна-
чення цінності проекту, по-перше, потребує певних пояснень, а
по-друге, обумовлює її вузький і широкий контекст з урахуван-
ням різних інтересів широкого кола зацікавлених сторін у проекті
протягом фаз його життєвого циклу.

У представленому визначенні позитивні зміни характеризують
результат проекту, що досягнуто у встановлені терміни і в рамках
узгодженого бюджету (належне виконання проекту). Очевидно,
що запланований результат, отриманий із порушенням строків чи
перевищенням витрат, буде означати меншу цінність, ніж без та-
ких порушень. Слід також наголосити, що встановлені терміни і
бюджет проекту мають бути поміркованими (необхідними і до-
статніми), що само по собі вже створює певну цінність — цін-
ність ефективного виконання проекту.

У чому можуть проявлятися позитивні зміни — результат
проекту? Для їх виокремлення слід брати до уваги перелік усіх
можливих стейкхолдерів, які безпосередньо чи опосередковано їх
оцінюють. Основними зацікавленими особами в проекті висту-
пають: замовник, куратор (спонсор), споживач, менеджер проек-
ту, члени проектної команди, керівник офісу управління проек-
тами (чи департаменту розвитку за наявності в компанії),
інвестори, кредитори, постачальники, підрядчики, державні ор-
гани, суспільство. Основними проявами цінності можна вважати
[1]: цінність активів організації; інтелектуальну цінність і цін-
ність інновації; цінність для власників; цінність як балансування
інтересів зацікавлених сторін; цінність як синергія для майбут-
ньої вигідної співпраці або нової моделі крос — індустріального
бізнесу; нову соціальну цінність для суспільства. У приватному
секторі цінність проектів призводить до: інновацій; прибутковос-
ті компаній; зростання, стабільності і надійності організацій.
Цінність проектів у суспільному секторі уможливлюєь: реаліза-
цію соціальних пільг; суспільну безпеку; впорядкування терито-
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рії; соціальну привабливість; охорону навколишнього середови-
ща тощо.

Широкий контекст цінності проекту, окрім зазначеного вище
вузького, який пов’язаний безпосередньо із продуктом проекту,
означає набуття організаціями, що реалізують проект, компетен-
цій в управлінні проектами. Це дозволяє формувати і розвивати
базу знань (методичні матеріали, діючі процедури, формуляри;
накопичувати архіви, узагальнювати і розповсюджувати досвід;
розвивати засоби комунікацій та інформаційної підтримки), яка
має використовуватись у подальших проектах, сприяти відповід-
ності їх ціннісних параметрів і підвищувати конкурентоспромо-
жність компаній і організацій.

Повертаючись до визначення цінності проекту слід наголоси-
ти на необхідності формалізації очікувань стейкхолдерів. Це
означає, що:

— по-перше, менеджер проекту повинен з’ясувати цілі замов-
ника, потреби і вимоги споживача, узгодити їх і зафіксувати як
результати проекту у відповідних документах (Статуті проекту,
специфікаціях тощо);

— по-друге, забезпечити ідентифікацію і артикуляцію ціннос-
тей для решта стейкхолдерів (у тому числі для суспільства);

— по-третє, управляти очікуваннями стейхолдерів проекту на
всіх стадіях його реалізації: при ініціації і плануванні проекту
необхідно досягнути збалансованості інтересів всіх учасників і
відобразити це у характеристиках проекту і його результатів; під
час реалізації слідкувати за змінами, оскільки розповсюдженою є
практика мінливості бажань і вимог замовника, що впливає на
його очікування і фінальну оцінку результатів і цінності проекту.

Як забезпечити досягнення цінності в рамках завдань управ-
ління проектом? Найвідоміші стандарти проектного менеджмен-
ту — американські РМВОК (Project Management Body of
Knowledge, створені Project Management Institute), британські
PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments), українські «Ос-
новы профессиональных знаний и система оценки компетенции
проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA
Version 3.0)», міжнародні ICB IPMA Competence Baseline. Version
3.0 (створені Міжнародною асоціацією управління проектами
IPMA) не наголошують на цьому аспекті проектного управління.
Так, у РМВОК виділяються такі дев’ять областей знань [6]:
управління змістом (обсягами), затратами, часом, якістю, проект-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

109

ною інтеграцією, людськими ресурсами, комунікаціями, контрак-
тами/постачанням, ризиками. Лише японські стандарти Р2М [1]
мають чітку ціннісну спрямованість. Цінність проекту визнача-
ється вигодою, яку надає продукт проекту при виконанні вимог,
що містяться в місії проекту; зазначаються дві необхідні умови,
які гарантують створення цінності проекту:

♦ перша — практична здатність проектного менеджера вико-
нати проект відповідно до плану;

♦ друга — знаходження способу гармонізувати цінність проекту
для всіх зацікавлених сторін через властивості продукту проекту.

Перша умова є обов’язковою, тоді як друга — достатньою для
створення цінності проекту. Для цього в зазначеному стандарті
виділяють такі сегменти проектного управління: управління стра-
тегією проекту, управління фінансами проекту, управління систе-
мами проекту, управління організацією проекту, управління ре-
сурсами проекту, управління ризиками проекту, управління інфор-
маційними технологіями, управління взаємовідносинами в проек-
ті, управління цінністю, управління комунікаціями в проекті.

Дії, що створюють цінність проекту, визначаються як дії,
спрямовані на досягнення цінностей, які задовольняють потреби
людей, промисловості і суспільства та здійснюються індивідом
або групою людей на основі інтелектуальних, фізичних і фінан-
сових ресурсів. Структуру параметрів збалансованої цінності за
Р2М представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структура збалансованої цінності проекту/програми [1]
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Висновки з проведеного дослідження. Авторські узагаль-
нення дозволили виокремити шість етапів розвитку проектного
менеджменту, особливістю останнього з яких є наголос на необ-
хідності забезпечення цінності проекту. Запропоновано вважати
цінністю позитивні зміни, які наступають унаслідок реалізації
проекту та відповідають очікуванням його стейкхолдерів, та роз-
глядати її у вузькому і широкому контекстах з урахуванням різ-
них інтересів широкого кола зацікавлених сторін у проекті про-
тягом фаз його життєвого циклу. Необхідно враховувати цінність
проекту як безпосередньо для організацій, що його реалізують,
так і для суспільства. Рекомендується забезпечувати збалансова-
ність її характеристик за напрямами, що визначено японськими
стандартами Р2М.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМПІВ СТІЙКОГО РОСТУ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ

АНОТАЦІЯ. Проблема ефективного управління розвитком підпри-
ємства розглядається у ракурсі обґрунтування джерел фінансу-
вання його діяльності з метою досягнення темпів стійкого росту
обсягів продажу товарів і послуг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: розвиток підприємства, стійкий ріст, фінансо-
вий важіль, рентабельність продажів.

АННОТАЦИЯ. Проблема эффективного управления развитием
предприятия рассматривается с точки зрения обоснования источ-
ников финансирования его деятельности с целью достижения те-
мпов устойчивого роста объемов продаж товаров и услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие предприятия, устойчивый рост,
финансовый рычаг, рентабельность продаж.

ABSTRACT. The problem of effective management of company’s
development is considered in perspective to justify funding its activities
in order to achieve sustainable growth rate in sales of goods and
services.

KEY WORDS: development of an enterprise, sustainable growth,
financial leverage, return on sales.

Постановка проблеми. Обґрунтування темпу росту продажів
підприємства доволі непроста задача, особливо коли йдеться про
потребу знизити обороти на тлі конкурентів, які швидко збіль-
шують свою частку на ринку. У таких випадках закономірним є
залучення коштів із зовні, щоб профінансувати швидкий ріст і не
відставати від суперників. Але визначення межі, після настання
якої варто зупинитися, щоб не порушити фінансову стабільність
підприємства, лишається проблемним питанням, оскільки зале-
жить від багатьох факторів впливу.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідження взаємо-
зв’язку між такими категоріями як «ріст» і «розвиток» підприєм-
ства представляє собою підґрунтя для дискусій у науковому спів-
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товаристві протягом тривалого часу. Серед учених, які прис-
вятили свої роботи дослідженню понять розвитку та управління
розвитком підприємств, можна назвати Алєксєєнко Н.В. [1], Ку-
черова Е.Н. [2], Масленко Ю. В., Кульбака Н. А. [3], Хіггінс Р.,
[4,5], Льош Г., Хандшхух М., Хейден Б. [6], Джон Р. [7], Зук К.
[8] та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тлумачення вза-
ємозв’язку між поняттями росту та розвитку підприємства стає
ключовим у розумінні того, як потрібно управляти ростом під-
приємства, щоб досягнути бажаного стану розвитку підприємства
в умовах високої конкуренції та подолання наслідків економічної
кризи. Доволі поширеним є уявлення про те, що зростання ви-
кликає ріст частки підприємства на ринку, а звідси — збільшення
його доходів. Але насправді практика ведення бізнесу свідчить
про зворотній ефект: швидке зростання виснажує ресурси під-
приємства, і якщо не буде вжито відповідних заходів, то це при-
зведе до банкрутства. Можливою є також зворотня ситуація —
повільне зростання стає причиною неефективного використання
ресурсів підприємства [4, с. 36]. Обидві ситуації свідчать про по-
лярно протилежні, але водночас взаємопов’язані випадки того, як
не виважена політика підприємства у сфері фінансування росту
продажів підприємства може стати загрозою для перспектив роз-
витку підприємства у майбутньому.

Класичний життєвий цикл підприємства можна описати через
проходження етапів заснування — підприємство витрачає ресур-
си, розробляє продукцію та послуги, завойовуючи собі місце на
ринку, після чого наступає фаза швидкого росту, коли підприєм-
ство починає приносити прибуток, але при цьому розвивається
так швидко, що потребує регулярного надходження ресурсів зі
сторони. Наступна фаза — зрілість, для якої характерні скоро-
чення темпів зростання та перехід від споживання зовнішніх фі-
нансових ресурсів до генерації об’єму грошових засобів, якого
більше ніж підприємство може прибутково інвестувати. Остан-
нім етапом є спад, коли підприємство, можливо, генерує макси-
мальний прибуток, і створює більше грошових коштів, ніж йому
потрібно для внутрішніх інвестицій, при цьому обсяги продажів
поступово скорочуються.

Управління ростом — це набір методичних і практичних ас-
пектів ведення бізнесу, які дозволяють утримувати такі темпи
розвитку підприємства, при яких буде досягнута максимальна
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ефективність ведення бізнесу. Для цього використовується пока-
зник темпу стійкого росту підприємства [5, с. 141—142].

Дослідженням питання стосовно того, який темп росту про-
дажів підприємства можна вважати стійким, займалися Хандш-
хух М. (Martin Handschuh), Льош Г. (Hannes Lösch), Хейден Б.
(Björn Heyden) [6], Хіггінс Р. (Robert C. Higgins) [4,5] та інші. Їхні
напрацювання знайшли своє відображення у двох концепціях
стійкого росту.

Концепція темпу стійкого росту Роберта С. Хіггінса [5] пояс-
нює оптимальний ріст підприємства з фінансової точки зору на
стратегію розвитку з чітко заданими обмеженнями фінансових
ресурсів. За Р.С. Хіггінсом стійкий ріст — це річний темп зрос-
тання продажів товарів і послуг підприємства, що корелює із за-
даною фінансовою політикою (задані показники співвідношення
між позиковим та власним капіталом, коефіцієнт дивідендних
виплат, рентабельність продажів, співвідношення між активами
та чистою виручкою) [5, c. 141—142].

Модель стійкого темпу зростання підприємства передбачає кі-
лька спрощень, серед них: обсягу амортизаційних відрахувань
достатньо для підтримки вартості існуючих активів; рентабель-
ність продажів залишається стабільною (також і для нових під-
приємств); співвідношення між активами та чистою виручкою
лишається стабільною (також і для нових підприємств); підпри-
ємство дотримується заданої структури капіталу та політики ди-
відендних виплат.

Концепція оптимального росту, запропонована колективом
науковців на чолі з Мартіном Хандшхух, оцінює стійкий ріст з
точки зору створення вартості для акціонерів і прибутковості біз-
несу, незалежно від обраної стратегії ведення бізнесу, моделі
підприємства та/чи фінансових умов господарювання [6, с. 6—8].
Дана концепція забезпечує орієнтовну модель розрахунку цільо-
вого показника оптимального росту підприємства у середньо- та
довгостроковій перспективах.

Відповідно до концепції Роберта С. Хіггінса темп стійкого ро-
сту підприємства — це максимальна швидкість, за якої продажі
підприємства можуть збільшуватися, не приносячи шкоди фінан-
совим ресурсам [5, с. 144]. Збільшення продажів продукції та по-
слуг підприємства прямо пропорційно залежить від розміру його
активів (запасів, дебіторської заборгованості та виробничих по-
тужностей). Для нарощування активів акціонерні товариства мо-
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жуть скористатись продажем нових акцій, або ж використати не-
розподілений прибуток, або позичити кошти. У міру того, як вла-
сний капітал збільшується, у підприємства з’являються ширші
можливості для залучення позикового капіталу, не піддаючи ри-
зику усталену структуру капіталу. Ріст позикового та власного
капіталу визначає швидкість збільшення активів, що в свою чер-
гу обмежує темпи зростання обсягів продажу.

Припустимо, що підприємство не залучає позиковий капітал,
обмежуючись власними коштами. Тоді темпи стійкого росту під-
приємства будуть еквівалентними темпу росту його власного ка-
піталу.

Якщо темп стійкого росту позначити через g*, то формулу йо-
го обрахунку можна записати таким чином:

поч.пер.

поч.пер.кін.пер.*

капіталВласний
капіталВласнийкапіталВласний −

=g  (1.1)

де Власний капітал поч.пер. — розмір власного капіталу підпри-
ємства на початок розрахункового періоду.

Власний капітал кін.пер. — розмір власного капіталу підприємс-
тва на кінець розрахункового періоду.

Припустимо, що підприємство (у випадку якщо це акціонерне
товариство) не збирається продавати нові акції, тоді єдиним дже-
релом нового власного капіталу для нього буде нерозподілений
прибуток. Тоді формула обрахунку темпу стійкого росту підпри-
ємства матиме вигляд:

поч.пер.

*

капіталВласний
Прибуток×

=
Rg  , (1.2)

де R — частка нерозподіленого прибутку підприємства або ж різ-
ниця між одиницею та коефіцієнтом виплати дивідендів.

Співвідношення між прибутком і власним капіталом назива-
ється рентабельністю власного капіталу (ROE). Тому перетвори-
мо рівняння таким чином:

поч.пер.

* ROERg ×=  . (1.3)

Розпишемо формулу розрахунку показника рентабельності
власного капіталу з урахуванням його трьох основних компо-
нентів:
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капіталВалсний
Активи

Активи
виручкаЧиста

виручкаЧиста
прибутокЧистий

××=ROE .

(1.4)

Та отримаємо набір важелів ефективності:

PRATg =*  , (1.5)

де P — рентабельність продажів;
A — коефіцієнт оборотності активів;
T — фінансовий важіль (співвідношення активів до власного

капіталу).
Таким чином, ми отримали формулу розрахунку темпу стійко-

го росту підприємства, з якої слідує, що стійкий ріст обсягів про-
дажу (g*) можна визначити через рентабельність продажів та
оборотність активів (характеризують операційну діяльність під-
приємства), частку нерозподіленого прибутку (відображає полі-
тику керівництва стосовно розподілу дивідендів), фінансовий
важіль (характеризує ключові принципи фінансової політики).
Звідси доходимо висновку про те, що g* — єдиний темп росту
продажів, який корелює із стабільними значеннями чотирьох ко-
ефіцієнтів одночасно: якщо підприємство збільшує продажі з
будь-якою швидкістю, відмінною від g*, то разом із цим має змі-
нитися один чи два коефіцієнти. Це означає, що коли темпи реа-
льного росту підприємства перевищують темпи його стійкого ро-
сту, то йому потрібно або підвищити показники операційної
діяльності (рентабельність продажів чи коефіцієнт оборотності
активів), або ж змінити свою фінансову політику (збільшити час-
тку нерозподіленого прибутку чи фінансовий важіль).

Надмірне зростання. Враховуючи той факт, що поліпшення
показників операційної діяльності залежить як від внутрішніх
(управлінські рішення), так і від зовнішніх (неконтрольований
вплив середовища ведення бізнесу) факторів, а зміна фінансової
політики може виявитися недоцільною, то підприємство стика-
ється з ситуацією, коли реальний темп росту його продажів випе-
реджає темп стійкого росту. Доволі часто це спостерігається для
невеликих за розміром підприємств із недостатнім фінансовим
плануванням [7, с. 187, 195—196]. Сприймаючи зростання обся-
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гів продажу як виключно позитивне явище, керівництво підпри-
ємства часто не задумується над його побічними наслідками: чим
швидше розвивається бізнес, тим більше потрібно грошових за-
собів для його обслуговування, навіть якщо при цьому підприєм-
ство генерує достатній рівень прибутку. Виникає замкнуте коло.
На деякий час підприємство може задовольнити потребу в гро-
шових засобах через збільшення фінансового важеля, але у кін-
цевому рахунку борговий потенціал буде вичерпаний, кредитори
відмовлять у наданні додаткових позик, а підприємство стане не-
спроможним сплачувати свої рахунки [8, с. 202]. Таким чином,
надмірне зростання — це не катастрофа, але критичний сигнал
керівництву підприємства про те, що назріває фінансова пробле-
ма, яку слід передбачити та вирішити.

Збалансований ріст. Зважаючи на те, що рентабельність акти-
вів можна подати через множення рентабельності продажів на
оборотність активів, запишемо рівняння стійкого росту підпри-
ємства через цей показник:

ROARTg ×=* . (1.6)

Таким чином, компоненти формули розділено на показники,
які характеризують операційну та фінансову діяльність підпри-
ємства. Зобразимо графічно залежність показника стійкого росту
від обох груп показників. Для цього розглянемо приклад, коли
частка нерозподіленого прибутку підприємства складає 25 %, а
відношення активів до власного капіталу — 1,6, то таке рівняння
стійкого росту матиме вигляд:

ROAROAg ×=××= 4,06,125,0* . (1.7)

Враховуючи стабільність фінансової політики, темпи стійкого
росту значно варіюються залежно від рентабельності активів. На
рис. 1 цей зв’язок зі зростанням продажів показано на вертикаль-
ній осі, а ROA — на горизонтальній, а стійкий ріст представлений
у вигляді суцільної діагональної лінії, яка називається «збалансо-
ваний ріст», оскільки підприємство може самостійно профінан-
сувати лише ті комбінації росту продажів і ROA, які лежать на
цій лінії. Усі інші варіанти призводять або до надлишку, або ж до
нестачі грошових засобів. Таким чином, підприємства, що швид-
ко розвиваються, знаходяться у лівій верхній частині графіку (не-
стача грошових засобів), а високоприбуткові підприємства, що
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розвиваються повільно, потраплять у праву нижню частину, що
свідчить про надлишок грошових засобів.

Рис. 1. Графічне зображення рівняння стійкого росту [5, c. 146]

Якщо для підприємства характерний незбалансований ріст
(нестача або надлишок грошових коштів), виправити такий стан
справ можна одним із трьох способів: змінити темпи зростання,
рентабельність активів чи фінансову політику. На рис. 1 показано
третій варіант, коли співвідношення активів до власного капіталу
зростає — 5,6 до 1. У даному випадку рівняння стійкого росту
матиме вигляд:

ROAg ×= 4,1* . (1.8)

Лінія збалансованого росту (на рис. 1 зображена пунктиром)
піднімається вверх. Тепер для вищих темпів росту підійде будь-
який рівень прибутковості.

З такої точки зору темпи стійкого росту — це ряд змін усіх
комбінацій росту та рентабельності, які призводять до збалансо-
ваності росту. А проблема стійкого росту — це проблема управ-
ління через нестачу чи надлишок грошових засобів, до яких при-
зводить незбалансований ріст.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, було з’ясовано
наявність взаємозв’язку між ростом обсягів продажу товарів і по-
слуг і розвитком підприємства. Фінансове управління динамікою
обсягів реалізації продукції і послуг підприємства залежить від
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збільшення активів підприємства (запасів, дебіторської заборго-
ваності, виробничих потужностей тощо) за рахунок реінвесту-
вання нерозподіленого прибутку та використання позикових ко-
штів. Таким чином, ріст позикового та власного капіталу визна-
чають швидкість збільшення активів.

За умови, що підприємство не залучає позикових коштів, тем-
пи росту його обсягів продажу будуть обмежені швидкістю збі-
льшення власного капіталу. А тому темпи стійкого росту підпри-
ємства — це темпи росту його власного капіталу.

Із виведеного рівняння стійкого росту можна зробити висно-
вок про те, що — єдине значення темпу росту продажів підпри-
ємства, яке одночасно узгоджується зі стабільними значеннями
чотирьох коефіцієнтів, критичних для оцінки діяльності підпри-
ємства у середньо- та довгостроковій перспективі.
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНВЕСТУВАННЯ:
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

АНОТАЦІЯ. Досліджено питання сучасного методичного інструме-
нтарію інвестування, проведено аналіз поняття краудфандинг, ви-
значено класифікацію, визначено параметри порівняння краудфа-
ндингових платформ і наведено тенденції розвитку в світі та
Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: краудфандинг, інвестування, краудфандингова
платформа, фандраізинг.

АННОТАЦИЯ. Проведено изучение вопроса современного инст-
рументария инвестирования в проекты и предприятия, изучено
понятие краудфандинг и краудфандинговая платформа, приведе-
но классификацию понятий, изучено параметры сравнения плат-
форм и формулы расчета их показателей деятельности, отобра-
жено тенденции развития метода в мире и Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: краудфандинг, инвестиция, методы инвес-
тирования, краудфандинговая платформа, фандраизинг.

ANNOTATION. In the study the issue of modern tools of investment in
projects and companies, and the concept crowdfunding, crowdfunding
platform, a classification of concepts are examined.

KEY WORDS: crowdfunding, crowdfunding platform, investment,
fundraising.

Актуальність дослідження. Будь-яка діяльність потребує
відповідного фінансування, тому основним для підприємців
стає питання пошуку та вибору джерел інвестування, що особ-
ливо критично для проектів і стартапів. Як зазначають аналіти-
ки за останні роки, фінансова криза сильно вплинула на банків-
ську сферу, знижуючи ліквідність банків, підвищуючи ставки
кредитування. Як наслідок підприємства, особливо стартапи та
проекти, постали перед проблемою дорогих кредитних ресурсів,
що призвело до великої кількості нереалізованих перспектив-
них, прогресивних і потенційно прибуткових проектів. На дум-
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ку підприємців і науковців, проблему можна вирішити за допо-
моги розробки, методичного обґрунтування та застосування су-
часних методів інвестування чи використовуючи термінологію
західних компаній, «фанд-раізингу». До основних методів в іно-
земній літературі та працях науковців, переважно з США, від-
носять краудфандинг, InvestAngel (інвестиційні ангели), гранди,
grassroots. Проте на даний час одним з найпопулярніших і
найефективніших методів, особливо для стартапів, у США та
Європі (за виключенням інвестицій від корпорацій), є краудфа-
ндинг.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Розробкою Мето-
дичного інструментаріюй інвестування займалися зарубіжні вче-
ні: А. Орданніні, Л. Міцелі, М.Пізеті, Д. Ротлер, К. Вензлаф, Р.Ф.
Луш, Д. Марон, К.Лаштон та ін. Зусиллями іноземних учених бу-
ло проведено значну роботу для виділення методичних основ по-
няття, опису методів його застосування, вивчення тенденцій і по-
будові трендів. Серед переліку науковців, які займаються вивчен-
ням окресленого питання, немає вітчизняних представників, що
вказує на необхідність проведення досліджень і розробки питан-
ня, яке у США та Європі вважається добре вивченим. Такий стан
методичного забезпечення є наслідком двох основних причин:
перша — застарілості поглядів на інвестування, відсутність по-
шуку нових методів; друга — суб’єктивні погляди більшості
працездатного населення до новітніх технологій.

Мета статті — визначити загальну характеристику та сучас-
ний стан методичного інструментарію інвестування на прикладі
краудфандингу в Україні.

Викладення основного матеріалу. Перш за все для кращого
розуміння та аналізу необхідно навести визначення краудфанди-
нгу. Грунтуючись на роботах професора Орданіні, краудфандінг
— це нова форма колективної співпраці, яка полягає у об’єднанні
грошових коштів або інших ресурсів разом, використовуючи за-
звичай засоби Інтернет, для фінансування нових організацій або
реалізації проектів. У науковій літературі чітко не визначено час
появи та автора терміну «краудфандінг», проте більшість дослід-
ників сходяться у думці, що автором є Енді Уайт, засновник The
Professional ContractorsGroup (Професійної спілки фрілансерів).
Він у 1999 році використав подібний метод для збору коштів на
створення організації. Інша група дослідників вважають, що ав-
тором терміну є компанія ArtistShare (2000/2001), заснована в
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США, яка за своєю суттю була професійним майданчиком для
збору коштів.

Загалом поняття схоже на благодійність і на інвестування,
проте воно має свої унікальні характеристики, які відрізняють
його від цих фундаментальних понять. Рисами краудфандінгу є:

• збереження авторства та всіх прав на винаходи чи результа-
ти досліджень за авторами;

• винагорода інвесторам, у матеріальній чи нематеріальній
формах;

• наявність строків збору коштів і чітко визначеної сума, не-
обхідної для проекту;

• наявність чітко складеної калькуляції всіх витрат;
• відкритий доступ до інформації про процес збору коштів;
• після старту проекту вільний доступ до інформації про по-

етапну реалізацію;
Наприклад, цілями краудфандінгу можуть бути будь-які прое-

кти, базовими серед яких є проекти з підтримки футбольних клу-
бів, створення програмного забезпечення (зазвичай на основі
OpenSource), створення невеликих електротехнічних виробництв,
стартапи малого бізнесу різних профілів.

До переваг даного методу слід віднести доступність і низьку
ціну, на відміну від банківського сектора, який є досить консер-
вативним і підпадає під жорсткі вимоги та регуляції банківських
активів. Особливо в Європі. Також суттєвою перевагою є дезін-
термедіація, тобто зниження або елімінація банків чи інших фі-
нансових структур у ролі посередників. Як наслідок, кредитори
отримують низькі ставки, а інвестори вищий дохід. До основних
недоліків можна віднести відсутність достатнього нормативного
регулювання даного методу, і як наслідок незахищеність, як інве-
сторів, так і авторів проектів.

У сучасній науковій літературі відсутня чітка класифікація
видів краудфандінгу. За проведеними дослідженнями була роз-
роблена класифікація, яка представлена в табл. 1.

Після визначення класифікації поняття краудфандингу, постає
питання у визначенні класифікаційних ознак і поділі на їх основі
краудфандингових платформ. За дослідженнями іноземних нау-
ковців і підприємців базовими моделями краудфандінгових пла-
тформ є:

 донаційніа модель (пожертвування, благодійність);
 позикова модель;
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 модель на основі винагороди;
 модель участі у проекті (побудована на принципах акціоне-

рних компаній).
Таблиця 1

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ КРАУДФАНДИНГУ

соціальні

інноваційні

бізнесові
За об’єктами інвестуван-
ня (цілями)

інші

З авізо грошових коштів
За механізмом платежів

З миттєвою сплатою

P2P(peopletopeople) — суб’єктами відносин з
обох сторін є люди

P2B (peopletobusiness) — суб’єктами відносин з
однієї сторони є люди, а з іншої підприємстваЗа суб’єктами відносин

P2G (people to government) — суб’єктами є лю-
ди та держава

Прибуткові проекти
За податковим режимом Не прибуткові проекти( проекти не для при-

бутку)

Пожертвування

Crowd Sponsoring

Попередній продаж

Позик

За формою повернення
вкладнику з публікацій
Даніеля Ізінберга в
Harvard Business Review

Мікро-інвестування

Також для повного розуміння поняття та процесу створення
проекту із застосуванням методу краудфандингу необхідно ви-
значити основні фактори, які стимулюють інвесторів. Основними
факторами успіху, за роботами представника компанії Яндекс
Марії Грачевої будь-якого проекту на основі краудандінгу, є такі
риси:

 довіра до засновника — характеризується у чесності, про-
зорості проекту та його реалізації, детальні плани їх реалізації;
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 віра в результативність проекту — характеризується важли-
вістю проекту для людей, його цікавістю та необхідністю;

 активність засновника — характеризується активною рек-
ламною кампанією проекту для залучення більшої кількості
вкладників;

 демонстрація отриманих результатів;
 спілкування з вкладниками (донаторами) в процесі збору

коштів.

Рис. 1. Розподіл краудфандінгових проектів
за формою винагородження інвесторів 2012 p., %

За даними досліджень найбільшу частину проектів складають
безоплатні проекти, зазвичай соціального спрямування.

Рис. 2. Розподіл краудфандінгових платформ
по країнам 2012 p., од./ %
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Лідером краудфандингового ринку серед країн світу залиша-
ється США, де обертаються близько 60 % усіх краудфандингових
коштів. Це викликано тим, що краудфандінг виник саме в США,
тому органічно, що найбільшого розповсюдження він набув саме
там. На Великобританію припадає близько половини всіх крауд-
фандінгових платформ Європи, яких за даними дослідження на-
лічується 95 за даними 2012 року.

Згідно аналізу Crowdsourcing.org, спеціалізованого порталу з
вивчення та аналізу ринку «суспільного ресурсу», за 2012 рік
близько 90 % вкладників фінансують 1—2 проекти;7 % фінансу-
ють 3—5 проектів, а середня сума вкладу складає 3 дол. у проек-
тах з бонусною системою винагороди, 8 дол. у проектах з безо-
платною формою, 60 дол. у проектах з пайовою чи борговою
формою.

У кінці травня 2012 року Американською асоціацією краудсор-
сингу були опубліковані результат досліджень під назвою
«Crowdfunding Industry Report», згідно якого об’єми фінансування,
залучені за допомоги даного методу в 2011 році сягнув 1,5 млрд
дол, а за прогнозами експертів у 2012 році дана цифра сягне
2,8 млрд дол, при рості кількості учасників даного ринку на 10 %.

Також за даними дослідження було визначено, що середня
тривалість однієї кампанії зі збору коштів складає 10 тижнів, а
для проектів, створених за схемою участі інвесторів, близько
5 тижнів.

У вітчизняній науковій літературі відсутня будь-яка методо-
логія аналізу та порівняння платформ, визначення їх ефективнос-
ті та результативності. Саме тому проаналізувавши іноземні дже-
рела та роботи науковців з даної тематики розробив такі критерії
оцінки. Для оцінки використали два основних параметри: інвес-
тиції (тобто грошові кошти) та інвестори. Перелік параметрів є
таким:

• Загальна кількість проектів на платформі (даний показник
дає змогу проаналізувати та визначити місце платформи серед
інших, визначити її популярність, що також може вказувати на
надійність платформи, а отже проекту).

• Середня кількість інвестицій на один проект (показник та-
кож вказує на популярність платформи, рівень виплат і вимог за
проектами, а також відносно вказувати на розмір і важливість
проектів, реалізованих на платформі). Формула для розрахунку
має такий вигляд:
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де Inst  — загальна сума інвестицій на платформі, тис. грн;
Kpr  — загальна кількість проектів на платформі, тис. од.
• Середня кількість інвесторів на проект (Результативність та

ефективність платформи. Окрім того показник дає можливість
порівнювати цікавість проектів, їх розмір і суспільну вартість.):
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де Kinv  — загальна кількість інвесторів на платформі, тис. ос.
• Загальна кількість активних (активність протягом останніх 3 мі-

сяців) інвесторів на платформі (розмір і ринкова доля платформи).
• Середня інвестиція, внесена одним інвестором в один проект

(показник дає змогу проводити аналіз і порівняння інвесторів за
класами, їх ризикованість):
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Одразу треба зазначити, що вказаний перелік показників не
враховує особливості функціонування краудфандингових плат-
форм, їх напрямок і галузь. Усі середні показники розраховують-
ся за методикою, схожою на методику розрахунку ставки LIBOR.
Тобто проводиться ранжування списку краудфандингових плат-
форм за відповідними показником, відкидаємо перші 5 та останні
5, і вираховуємо середній показник.

Україна посідає одне з останніх місць у рейтингу за краудфа-
ндинговими платформами серед країн Європи. У нашій країні
першими, хто використав краудфандинг, як і в США були ІТ-
спеціалісти та керівники благодійних акцій. Першою та єдиною
ефективно функціонуючою краудфандинговою платформою за-
лишається BigggIdea. Також можна виділити проекти зі схожою
метою, проте з іншими умовами фінансування та принципами,
які за своєю сутність та характеристиками більше відносяться да
«інвестиційних ангелів». До таких проектів відносяться: «Украї-
нська біржа благодійності», під керівництвом Фонду Віктора Пі-
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нчука, «X-Ideas» від «Nescafe». Перший проет має на меті пере-
важно благодійні заходи, а інший є конкурсом за гранд для роз-
витку власної ідеї. Також розробники та власники BigggIdea зби-
раються запустити україномовний аналог платформи «Kick-
starter» під брендом «Спільнокошт». Для порівняння, в Росії ефе-
ктивно функціонує близько 20 платформ різних напрямків, від зага-
льного до спеціалізованих. Так ситуація є аналогічною з США пері-
оду зародження даного методу, саме тому ґрунтуючись на їх
досвіді, а також на загальному напрямку трансформації економічної
системи у інформаційну (для якої характерно зміна методів управ-
ління, організаційних структур, процесів і звязків та оновлення та
зміна старих методів залучення грошових коштів) можна з впевне-
ністю стверджувати про подальший розвиток методу. Проте необ-
хідно зазначити про гальмування еволюції та впровадження через
слабку інформатизацію суспільства та довіру до засобів інтернет.

Висновки. За даними дослідження можна стверджувати про
необхідність розвитку методологічної бази методів інвестування
(мікро-інвестуввання). Першим методом є краудфандинг, який
найефективніше може бути використаний для фінансування стар-
тапів і проектів. За результатами досліджень було проаналізовано
публікації вітчизняних та іноземних науковців, створено класи-
фікацію краудфандингових проектів, моделей платформ, проана-
лізовано тенденції розвитку методу в США, Європі та Україні.
Також важливим досягненням є підбір і вдосконалення показни-
ків аналізу діяльності краудфандингових платформ.
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АНОТАЦІЯ. У статті розкрито роль недержавного пенсійного за-
безпечення в Україні, визначено особливості надання пенсійних
послуг, проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечен-
ня та запропоновано шляхи удосконалення.
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрыта роль негосударственного пенси-
онного обеспечения в Украине, определены особенности предос-
тавления пенсионных услуг, проблемы развития негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и предложены пути совершен-
ствования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пенсия, негосударственное пенсионное обе-
спечение, негосударственные пенсионные фонды, накопительная
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ANNOTATION. The role of non-state pension providing in Ukraine are
exposed in the article, peculiarities of pension services and the
problems of non-state pension providing are determined and the ways
of improvement are offered.

KEY WORDS: pension, non-state pension providing, non-state
pension funds, the funded pension system.

Постановка проблеми. В основі пенсійної системи будь-якої
країни є здатність забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів.
Демографічна ситуація, яка склалась в Україні, сигналізує, що
вже в найближчому майбутньому очікується гострий дефіцит ро-
бочої сили. Дослідження експертів засвідчує, що впродовж
2015—2020 рр. населення працездатного віку зменшиться на
1,5 млн осіб. Якщо сьогодні на десятеро працездатних осіб при-
падає чотири пенсіонери, то у 2050 році кількість осіб пенсійного
віку наблизиться до восьми [11, с. 129].

Поряд із демографічними чинниками проблему пенсійного за-
безпечення населення актуалізує несприятливе економічне ста-
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новище України, зокрема, перманентність фінансово-економіч-
них криз, дефіцит Пенсійного фонду України та високий рівень
пенсійного навантаження на Державний бюджет, який є одним із
найвищих у світі, низький рівень заробітної плати та високий рі-
вень тінізації економіки та ін. Неспроможність солідарної пен-
сійної системи забезпечити гідний рівень життя призвела до не-
обхідності пенсійної реформи та подальших наукових дослід-
жень даної проблематики.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням проблем розвит-
ку недержавного пенсійного забезпечення в Україні присвячені
наукові праці А.М. Авчухової, С.О.Білої, О.П. Коваля, М.В. Ла-
зебної, Е. М. Лібанової, О.М. Пищуліної, О.Й Ткача, М.П. Шава-
риної, Н.В. Шаманської. Поряд з цим специфіка надання недер-
жавних пенсійних послуг банками, страховиками та недержав-
ними пенсійними фондами залишається однією із актуальних
проблем вивчення на шляху популяризації пенсійних новацій се-
ред населення країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні у 2004
році розпочато пенсійну реформу, згідно з якою пенсійна система
представлена трьома рівнями (рис. 1): I рівень — державне пен-
сійне забезпечення; II рівень — накопичувальна система загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування; III рівень
— недержавне пенсійне забезпечення.

Визначимо особливості кожного рівня системи пенсійного за-
безпечення. Перший рівень характеризується значним проміжком
часу функціонування та зрозумілістю для громадськості, загаль-
нообов’язковістю здійснення пенсійних внесків працюючими
громадянами, які надалі перерозподіляються пенсіонерам. Зок-
рема, із заробітної плати працюючих щомісячно відраховується
частина доходу до Пенсійного фонду України. Однак у зв’язку із
наявністю дисбалансу між працюючими та пенсіонерами, еконо-
мічною нестабільністю, приховуванням доходів громадянами
розмір розподільчої пенсії дуже низький, а тому є малоефектив-
ним інструментом забезпечення соціального захисту пенсіонерів.

До другого рівня відноситься накопичувальна система загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування, яке буде
здійснюватися шляхом обов’язкових пенсійних відрахувань від
2 % на початку введення реформи, збільшеному кожного наступ-
ного року у розмірі на 1 % до досягнення 7 % (розділ 1, ст. 1) [3].
Відповідно, відраховані кошти спрямовуватимуться на персона-
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льні рахунки громадян. У подальшому їх інвестування в економі-
ку формує джерело збільшення розміру майбутніх пенсій. Однак
запровадження другого рівня відтерміновано у часі в зв’язку із
необхідністю створення відповідних соціально-економічних пе-
редумов, зокрема, досягнення бездефіцитності бюджету Пенсій-
ного фонду України, дефіцит якого у 2012 році сягнув 27,2 млрд
грн, з яких 15,3 млрд грн покривалися за рахунок коштів держав-
ного бюджету [6]. Таким чином, перший і другий рівні пенсійно-
го забезпечення в Україні становлять систему загальнообов’язко-
вого державного пенсійного страхування.

Сплата внесків
щомісячні
страхові

відрахування із
заробітної плати

Сплата внесків
добровільна,
внески згідно

угоди

Сплата внесків
щомісячні
страхові

відрахування із
заробітної плати

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

I рівень
солідарна система

загальнообов’язкового
державного пенсійного

страхування

II рівень
накопичувальна система
загальнообов'язкового
державного пенсійного
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III рівень
накопичувальна система
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Одержувач
внесків

Пенсійний фонд
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Одержувач
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НПФ, банки,
страховики

Рис. 1. Трирівнева система пенсійного забезпечення в Україні
Джерело: складено на підставі даних [1; 2; 5, с. 11–12]

До третього рівня пенсійної системи відноситься недержавне
пенсійне забезпечення (надалі НПЗ), послуги якого надають бан-
ки, страхові компанії (які отримали ліцензію на страхування жит-
тя) та недержавні пенсійні фонди (надалі НПФ) (рис. 2). Особли-
вості запровадження даного рівня НПЗ полягають у добровільній
участі фізичних та юридичних осіб.
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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Банки Пенсійні фонди Страхові компанії

Укладення
договорів про
відкриття
пенсійних
депозитних
рахунків для
накопичення
пенсійних
заощаджень

Укладення
пенсійних

контрактів між
адміністраторами
пенсійних фондів
та вкладниками
цих фондів

Укладення
договорів
страхування

довічної пенсії,
страхування

ризику настання
інвалідності або
смерті учасника

фонду

Відкриті Корпоративні Професійні

Рис. 2. Структура недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Джерело: складено автором

Недержавні пенсійні фонди є неприбутковими організаціями
та більш гарантованою з боку держави формою недержавного
пенсійного забезпечення. Головна перевага НПФ полягає у тому,
що його учасник є безумовним власником заощаджень на своєму
персональному рахунку.

Розрізняють відкриті, корпоративні та професійні НПФ. Учас-
никами відкритого НПФ можуть бути будь-які фізичні особи не-
залежно від місця та характеру їх роботи. Засновниками відкри-
того НПФ можуть бути одна чи кілька юридичних осіб.
Корпоративний НПФ створюється однією або кількома юридич-
ними особами-роботодавцями, але до них можуть приєднуватися
роботодавці-платники. Право участі у корпоративному НПФ на-
лежить усім найманим працівникам юридичної особи, що є за-
сновником або роботодавцем-платником такого фонду. Профе-
сійний недержавний пенсійний фонд створюється об’єднанням
громадян або юридичних осіб, включаючи професійні спілки,
пов’язані за родом їх професійної діяльності. Учасниками профе-
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сійного НПФ можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за
родом їх професійної діяльності [8].

НПФ створені забезпечити соціальний захист і вищий рівень
життя пенсіонерам шляхом добровільного накопичення заоща-
джень на індивідуальних пенсійних рахунках, які відкриваються
самими громадянами через укладання контрактів з адміністрато-
рами НПФ. При досягненні учасником пенсійного віку НПФ
сплачує заощаджені кошти, а також отриманий інвестиційний
дохід. У результаті незадовільної роботи фонду учасники у будь-
який момент можуть перевести кошти (заощадження плюс інвес-
тиційний дохід) в інший фонд. Крім того, учасники НПФ, можуть
самостійно обирати форму та розмір грошового внеску, відстро-
чувати отримання пенсійних виплат, залишати накопичені кошти
в спадок, за певних умов відтерміновувати внески.

Не зважаючи на наявні переваги накопичувальної системи не-
державного пенсійного забезпечення, вона й досі не знайшла на-
лежної підтримки у суспільстві та характеризується низькими
показниками розвитку (табл. 1).

Таблиця
ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2005-2012 рр.

Роки
Показники

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кількість НПФ,
на кін. пер. 54 79 96 109 108 101 97 94

Пенсійні активи,
млн. грн. 46,1 142,0 280,7 612,2 857,9 1144,3 1 386,9 1 660,1

Кількість учасни-
ків за пенс. конт-
рактами, тис. ос.

88,4 193,3 278,7 482,5 497,1 569,2 594,6 584,8

Загальні пенсійні
внески, млн грн,
з них:

36,4 114,4 234,4 582,9 754,6 925,4 1 102,0 1 313,7

від фізичних осіб 2,2 5,3 14,0 26,0 31,8 40,7 50,6 58,6

від фізич. осіб-
підприємців 0,01 0,02 0,04 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
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Закінчення табл.

Роки
Показники

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

від юридичних
осіб 34,2 109,1 220,4 556,8 722,7 884,6 1 051,2 1 254,9

Пенсійні випла-
ти, млн грн 1,7 4,0 9,1 27,3 90,1 158,2 208,9 251,9

Інвестиц. доходи,
млн грн 9,7 45,3 68,1 86,8 236,7 433,0 559,9 620,3

Витрати, що
відшкод. за рах.
пенсійних акти-
вів, млн грн

1,3 6,1 16,6 31,6 47,1 64,6 86,6 106,6

Джерело: складено на підставі даних: [9; 10]

Аналіз даних таблиці показує, що протягом 2005—2008 рр. кі-
лькість недержавних пенсійних фондів зросла вдвічі, однак у
2009 році у зв’язку з фінансовою кризою та зменшенням доходів
населення їх кількість зменшилась, і впродовж 2010—2012 рр.
спадна тенденція зберігається. Станом на 31.12.12 в Державному
реєстрі фінансових установ міститься інформація про 94 недер-
жавних пенсійних фонди. Не зважаючи на позитивну тенденцію
зростання показників діяльності НПФ, вони є досить низькими.
Так, у 2012 році частка активів НПФ у ВВП складає близько
0,1 %, частка учасників НПФ у загальній кількості зайнятого на-
селення — 1,5 %, що говорить про нерозвиненість недержавного
пенсійного забезпечення в Україні.

Банки надають послуги з відкриття пенсійних депозитних ра-
хунків з метою накопичення коштів (шляхом залучення, креди-
тування та інвестування) для виплати їх власнику при настанні
пенсійного віку. Водночас, обсяг пенсійних внесків не може пе-
ревищувати, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізич-
них осіб, суми відшкодування пенсійних заощаджень, яка на сьо-
годні складає 200 тис. грн [7]. Роль банків у сфері діяльності
недержавного пенсійного забезпечення не обмежується лише
відкриттям депозитних пенсійних рахунків. Зокрема, банки тісно
співпрацюють із НПФ і страховиками, які надають послуги пен-
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сійного страхування, і виконують функції зберігача пенсійних
активів, управлінця, консультанта тощо. У даному аспекті основ-
ною вигодою для банків виступає можливість залучення додат-
кових заощаджень громадян та отримання шляхом їх інвестуван-
ня додаткових прибутків. Крім того, банки можуть створювати
корпоративні пенсійні фонди, об’єднуючи функції засновника,
адміністратора й керівника активами.

Страхові компанії, які отримали ліцензію на страхування жит-
тя, надають послуги страхування довічної пенсії, страхування ри-
зику настання інвалідності або смерті учасника фонду, шляхом
укладання договорів страхування відповідно до Закону України
«Про недержавне пенсійне забезпечення» [2]. Застрахована особа
має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати
за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її
накопичувальному пенсійному рахунку. Виплата довічної пенсії
здійснюється у строки і в порядку, що визначені договором стра-
хування довічної пенсії. Страхові компанії зобов’язуються ви-
платити обумовлену суму та інвестиційний дохід, розмір якого
залежить від інвестиційної діяльності страховика. Водночас кош-
ти резервів із страхування життя не можуть використовуватися
страховиком для погашення зобов’язань, не передбачених стра-
ховим договором, і не можуть бути включені до ліквідаційної ма-
си у разі банкрутства страховика чи його ліквідації, і підлягають
передачі іншому страховику. З метою забезпечення гарантій за-
страхованим особам держава до страховиків життя висуває певні
вимоги, зокрема, мінімальний нормативний статутний фонд
страховика життя повинен становити 1,5 млн євро (розд. III
ст. 30) [4].

Перевагами страхування довічної пенсії є зобов’язання стра-
хової компанії виплатити спадкоємцям страхову суму у разі на-
стання нещасного випадку із страхувальником, навіть якщо клі-
єнт зробив тільки один внесок. Також страхувальник може
отримати податкові пільги.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, недер-
жавне пенсійне забезпечення в Україні представляють банки,
страхові компанії та недержавні пенсійні фонди, надання послуги
яких відрізняються специфічними особливостями, зокрема умо-
вами участі працівників і роботодавців, гарантіями пенсійних ви-
плат, можливістю успадкування коштів тощо. Однак спільним
завданням для них є забезпечення гідного рівня пенсії. Проте іс-
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нує низка проблем, які гальмують розвиток недержавного пен-
сійного забезпечення в Україні: низький рівень довіри населення
до фінансових інститутів у зв’язку із утворенням на їх основі фі-
нансових пірамід, проведенням різного роду махінацій, негатив-
ним досвідом вкладання заощаджень у банківську систему та ін;
низький рівень заробітної плати працездатного населення; неза-
цікавленість роботодавців створювати корпоративні пенсійні фо-
нди та спонукати працівників для підписання угод з НПФ; низька
мотивація молоді вкладати кошти у майбутнє пенсійне забезпе-
чення. Для того, щоб недержавні пенсійні фонди, страхові ком-
панії та банки стали важливим компонентом пенсійної системи
необхідно: позиціонувати їх послуги шляхом інформування насе-
лення; забезпечити інформаційну прозорість і доступність, попу-
ляризувати послуги НПЗ через проведення широкомасштабної
роз’яснювальної роботи серед населення, підвищити рівень його
фінансової грамотності (шкільні факультативи, збори та наради
на підприємствах, мас-медіа); удосконалити нормативно-правову
базу щодо питань інвестування, ліквідності пенсійних активів,
належного адміністрування та управління, нагляду та контролю
за рухом пенсійних активів; забезпечити державну підтримку
шляхом надання гарантій, удосконалення системи диверсифікації
фінансових ресурсів, залучених фондами; сприяти зростанню до-
віри громадян до діяльності НПЗ.
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ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ:
СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ

АНОТАЦІЯ. У статті обґрунтовано доцільність використання інди-
кативного планування у ринкових умовах. Досліджено сутність,
функції і форми індикативного планування з врахуванням особли-
востей розвитку національної економіки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: індикативне планування, регулювання економі-
ки, суб’єкт господарювання.

АННОТАЦИЯ. В статье обоснована целесообразность использо-
вания индикативного планирования в рыночных условиях. Иссле-
дована сущность, функции и формы индикативного планирования
с учетом особенностей развития национальной экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индикативное планирование, регулирование
экономики, хозяйственный субьект.
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ANNOTATION. In the article the feasibility of using indicative planning
in market conditions. Essence, function and form of indicative
planning, taking into account the peculiarities of the national economy.

KEYWORDS: indicative planning, economic regulation, the entity.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток економіки України,
її входження в європейську та світову економічну системи потре-
бують відшукання ефективних інструментів, які дозволять ефек-
тивно здійснювати регулювання діяльності суб’єктів господарю-
вання на всіх управлінських рівнях. Однією з форм непрямого
державного впливу є індикативне планування, яке забезпечує у
ринкових умовах поєднання державного регулювання і саморегу-
лювання господарюючих суб’єктів. Розроблення теоретичних за-
сад індикативного планування для потреб національної економіки
передбачає ґрунтовне дослідження його сутності, функцій і форм і
обумовлює актуальність і доцільність дослідження.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Суттєвий внесок у ви-
значення поняття «індикативне планування» та обґрунтування
його сутності зробили такі вчені, як Дудкін В.Е., Ландауер К.,
Петрова М.Н., Шнейдер Е. та ін. Проблематику індикативного
планування як ефективного механізму управління у соціально-
економічних системах досліджували Єрохін В. Г., Іванов Е.К.,
Йор В., Шаккум М.К. та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження іс-
торичного і соціально-політичного аспектів розвитку вітчизняної
економіки показали, що найудалішою формою державного уст-
рою є поєднання економічного централізму і ринкового саморе-
гулювання. По суті це означає використання індикативного пла-
нування на макро- та мікрорівнях, яке продуктивно викорис-
товується протягом тривалого часу багатьма розвинутими краї-
нами.

Уперше принципи індикативного планування були розкриті
К. Ландауером у роботі [11], де зазначається, що планування ба-
зується на свідомій координації діяльності, а не на автоматично-
му погодженні, як при ринковому типі господарювання. За умо-
ви, що план узгоджується у результаті всезагального і вільного
вирішення, у ньому проявляється пріоритет рішень, прийнятих у
загальних інтересах, а не рішень окремих агентів.

Із певним ступенем умовності можна виділити підходи до ви-
значення поняття «індикативне планування», які акцентують ува-
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гу на його різних особливостях і функціях і спираються на досвід
використання у розвинутих країнах (рис. 1).

Орієнтація приватних
підприємств на
виконання державних
завдань

Механізм координації
дій і інтересів держави
та суб’єктів економіки

Обов’язкові завдання
для суб’єктів
державного сектора

Індикативне
планування

Програма соціально-
економічного розвитку
країни

Рис. 1. Існуючі визначення сутності індикативного плануванння

Окремі автори індикативне планування визначають як держа-
вне макроекономічне планування при самостійності підприємств.
Тобто, це процес формування системи параметрів (індикаторів),
що характеризують стан економіки країни відповідно до держав-
ної соціально-економічної політики і визначення заходів держав-
ного впливу на соціально-економічні процеси з метою досягнен-
ня значень вказаних індикаторів [2].

У роботі [1] стверджується, що у процесі індикативного пла-
нування держава в інтересах усіх громадян, із врахуванням по-
треб регіонів, а також суб’єктів ринку розробляє проекти еконо-
мічного розвитку народного господарства (у тому числі приват-
ного сектору), встановлює конкретні господарські орієнтири,
включаючи макроекономічні параметри та забезпечені ресурсами
структурні показники.

Остання дефініція близька до суті другого підходу, відповідно
до якого індикативне планування — орієнтація приватних під-
приємств на виконання завдань, встановлених державою. Основ-
ною функцією індикативного планування у даному випадку є ін-
формаційно-орієнтаційна, яка за змістом є мотиваційною [3].

Прихильники третього підходу, спираючись на досвід бага-
тьох країн, підкреслюють, що індикативний план містить обо-
в’язкові завдання для держсектору. Приватні підприємства орієн-
туються на індикативний план держави за умови, що це для них
не обов’язково. Відповідно державний план запропоновано тлу-
мачити як систему показників, що дозволяють централізувати
управління та здійснювати непряме регулювання різноманітних
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секторів економіки, перш за все державного; він включає як оріє-
нтовні показники (контрольні цифри), що мають лише інформа-
тивне значення для підприємств, галузей, областей, так і дирек-
тивні показники — державне замовлення (важлива форма
централізованого керівництва, що містить завдання з міжгалузе-
вих поставок продукції), ліміти, економічні регулятори (ціни, по-
датки, процентні ставки, економічні нормативи) [5].

Більшість авторів дотримуються четвертого підходу щодо суті
індикативного планування, згідно з яким індикативне планування
— механізм координації дій і інтересів держави та інших
суб’єктів економіки. Крім інформаційного значення, таке плану-
вання виконує координаційну роль, тобто передбачається узго-
дження діяльності центру, галузей і підприємств у процесі само-
стійного розроблення останніми своїх виробничо-господарських
програм. К. Ландауер запропонував модель планування, у межах
якої керівництво впливає на економічний розвиток шляхом коор-
динації і надання інформації. Основним засобом реалізації цього
виду планування повинен стати обмін планами та інформацією
між керівництвом і приватними підприємцями. У результаті та-
кого обміну утворюється модель економічного зростання. Ф. Оуелс
називає економічне планування в умовах ринкової економіки
«процесом подвійної координації економічної політики, що
включає у себе пріоритизацію цих цілей та їх координацію у ви-
користанні наявних ресурсів для досягнення поставлених цілей»
[12]. Вчені, які розділяють дану позицію, виходять перш за все із
французької практики, де було максимально розвинуто інститут
індикативного планування. Перехід у цій країні до індикативного
планування дозволив на демократичній основі координувати по-
зиції держави і приватного бізнесу. Замість побудови звичайної
ієрархічної схеми «зверху-вниз», затверджувався план «знизу-
вверх». План базувався на принципах консультування, узгоджен-
ня і включав участь за рівноправних умов представників різних
«групових інтересів». Він створювався у результаті багатоступе-
невих ітерацій, а у консенсусі відносно його реалізації зацікавле-
ні всі учасники. Разом із тим, планові показники не є обо-
в’язковими, а виступають як економічні індикатори, носії інфор-
мації відносно очікуваної економічної кон’юнктури.

Суттєво зазначити, що індикативне планування не обмежує
свободу підприємця. Так, на думку Е. Шнейдера [13], індикатив-
не планування залишає повну свободу господарським одиницям,
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які приймають рішення, у приватному секторі, і лише здійснює
вплив на клімат, у якому ці рішення створюються. Макроеконо-
мічні показники індикативного плану не є обов’язковими, це не
перелік конкретних завдань підприємствам, підприємства беруть
участь у їх реалізації настільки, наскільки це відповідає їх влас-
ним інтересам. Індикативні плани залишають центрам, що при-
ймають рішення, свободу у виборі рішень і засобів для досягнен-
ня своїх власних цілей. Існуючі планові установи задоволь-
няються запропонованими економічними цілями, визнаними
пріоритетними у національному масштабі, і намагаються ці цілі
узгодити. Роль підприємств в індикативному плануванні зво-
диться не лише до використання наявної планової інформації та
виконання встановлених норм державою. Господарюючі суб’єкти
здійснюють визначальний вплив на зміст цілей індикативного
плану і характер способів їх досягнення.

Необхідно зауважити, що в основному індикативне плануван-
ня визначається як координація і узгодження діяльності різних
суб’єктів економіки. Основними складовими елементами плану-
вання є прогноз, побудова дерева цілей і, як основне, визначення
і координація необхідних державних заходів. В. Йор [5] дає пла-
нуванню характеристику «прогнозуючого координування різно-
манітних видів діяльності» і підкреслює, що термін планування
ні в якому разі не повинен обов’язково включати формування ці-
лей і характеристику засобів державної економічної політики.

Таким чином, саме координаційна функція індикативного
планування вважається основною. Інформування, орієнтація,
стимулювання господарюючих суб’єктів на виконання плану в
тих чи інших формах існують і у системі централізовано-дирек-
тивного планування. Але зміст індикативного планування визна-
чає рівноправну взаємодію державних інститутів і господарських
одиниць, гармонізацію інтересів держави та приватного капіталу
шляхом створення узгоджених орієнтирів і цілей розвитку, а та-
кож способів їх досягнення. Для цього необхідна побудова ефек-
тивних інформаційних потоків між центральною плановою уста-
новою і підпорядкованими їй ланками, при яких в ітераційному
режимі досягається виконання плану для всієї системи у цілому.
Не відіграє вирішальної ролі необов’язковість виконання плану,
головним є безпосередня участь у плановому процесі підпри-
ємств і їх об’єднань, а також інших незалежних суб’єктів, вклю-
чаючи регіональну і місцеву владу, суспільні організації.
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Необхідно зазначити недоліки індикативного планування. Ча-
сто утворюється розрив між формальними методами підготовки
плану від однієї і іншої сторін та реальними умовами його прак-
тичного здійснення. Невідповідність між показниками, зазначе-
ними в індикативних планах, і показниками їх реалізації свідчить
про їх орієнтуючий характер, у зв’язку з чим підкреслюється, що
для оцінювання реалізації такого роду планів не стільки важливі
їх кількісні параметри, скільки вирішення спільних задач. Такий
підхід небезпідставний і певною мірою ілюструється структур-
ними зрушеннями, досягнутими у ряді країн, які використовують
індикативне планування.

Отже, можемо визначити індикативне планування як коор-
динуючий механізм управління ринковою економікою, який по-
єднує державне регулювання з її саморегулюванням. Індикатив-
не планування враховує інтереси державних і недержавних
суб’єктів (інститути місцевого самоуправління, управлінські ор-
гани корпорацій, фінансово-промислової групи тощо). Метою
індикативного планування є систематизація і поглиблення інфо-
рмації про ділову кон’юнктуру, інвестиції держави, витрати
держбюджету з метою сприяння прийняттю найефективніших
рішень. Інша важлива мета індикативного планування — фор-
мування системи індикаторів економічної діяльності держави,
яка може зацікавити приватний сектор (перш за все, підприєм-
ців, що ризикують при вкладенні капіталу в ті або ті галузі еко-
номіки).

Крім того, індикативне планування виступає як сукупність
процедур координації процесів планування на різних рівнях еко-
номіки [6]. При цьому, незалежно від рівня державного впливу,
індикативне планування передбачає визначення чітких цільових
орієнтирів розвитку і створення економічних механізмів, що за-
безпечують структурну перебудову господарства, консолідацію
зусиль держави і приватного капіталу, підкріплення заходами
державного регулювання і здійснення необхідних цільових про-
грам (рис. 2).

Сутність змісту індикативного планування полягає не в розро-
бленні та доведенні багатьох показників до виконання, а в науко-
вій постановці і в обґрунтуванні цілей, задач, напрямів майбут-
нього розвитку і створенні дієвих засобів їх реального досяг-
нення, методів реалізації державної соціально-економічної полі-
тики.
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Індикативне планування

Координація процесів

Макропланування Державні прогнози, бюджетні плани і 
макропрограми

Територіальне 
планування

Регіональні прогнози, бюджетні плани і 
програми

Мезопланування
Планування галузей, метакорпорацій, 

міжгалузевих і міжрегіональних фінансово-
промислових груп

Мікропланування Плани підприємств

Рис. 2. Система координації у індикативному плануванні

Індикативне планування є ефективною формою організації
взаємодії всіх ланок системи державних органів управління між
собою і з регіональними органами управління в інтересах удо-
сконалення економічної системи, окремих її елементів згідно із
завданнями соціально-економічного розвитку.

Визначивши сутність і якісну специфіку індикативного пла-
нування, можна виділити його основні функції [7]:

адаптація до ринкового процесу взаємодії попиту і пропозиції;
оцінювання стану економіки через формування системи взає-

мозв’язаних індикаторів;
регулювання діяльності ринку завдяки впливу на його

кон’юнктуру, проведення фінансово-кредитної політики у межах
загальнонаціональної програми, визначення спектру параметрів,
обсягів виробництва, динаміки попиту і пропозиції;

прогнозування та оцінювання на основі побудованих кількіс-
них значень індикаторів майбутнього стану ринку, взаємоузго-
дження цілей розвитку економіки і засобів їх досягнення.

Індикативний план, не маючи директивного характеру, міс-
тить обмежене число показників і носить спрямовуючий, реко-
мендаційний характер. Але його роль як інструменту регулюван-
ня економіки значна. Окремі його цільові задачі, наприклад, ті,
що стосуються підвищення технічного рівня виробництва, вирів-
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нювання платіжного і торговельного балансу, важливі для життє-
діяльності кожного підприємства і економіки у цілому [6].

Конструктивна роль індикативних планів виявляється у тому,
що, не обмежуючи ініціативи приватного бізнесу, вони вказують,
де і коли необхідно втручатись державі (якщо ринок не в силах
виконати свої задачі), визначають загальний курс управління
підприємством, інформуючи його про потенційний попит, стан
справ у суміжних областях. Без них складно обґрунтовувати ін-
вестиції, вони певною мірою впливають на урядові витрати, оскі-
льки затвердження річних бюджетів відбувається із врахуванням
планових орієнтирів. Індикативний план повинен бути збалансо-
ваний за матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами.
Відсутність реальних ресурсів у даний час допускає можливе
отримання їх у майбутніх періодах.

Індикативний план органічно сполучає в єдиному концептуа-
льному документі прогнозні розрахунки, державні програми, си-
стему регуляторів, обсяги державних інвестицій і можливості
впливу на динаміку функціонування структур на макрорівні. При
вдалій економічній кон’юнктурі індикативний план виступає
стимулюючим фактором економічного зростання при прямому і
непрямому способі державного регулювання. Використання його
дозволяє реалізовувати масштабні соціальні програми. На основі
індикативних планів, як показує практика зарубіжних країн, ви-
значаються глобальні елементи структурної програми держави,
структура експорту-імпорту, основні інвестиційно-інноваційні
напрями, напрями реформування соціальних умов і соціальних
структур, показники рівня якості життя населення.

Активно розвиваючись у державах із ринковою економікою,
індикативне планування існує в різних формах. Даний факт
пов’язують із різноманітністю задач державного регулювання
економіки. М.Н. Петрова у [5] зобразила зв’язок основних форм
індикативного планування у вигляді, поданому на рис. 3.

Основна функція кон’юнктурної форми планування полягає у
покращенні економічної кон’юнктури шляхом комплексного до-
слідження бюджетно-фінансових, грошово-кредитних регулято-
рів. У даний час кон’юнктурна форма є вищою формою економі-
чних відносин при складанні та узгодженні програм розвитку
економіки ряду держав.
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Форми індикативного планування

СтруктурнаКон’юнктурна Стратегічна

Частково структурна

Рис. 3. Основні форми індикативного планування

На відміну від кон’юнктурної структурна форма індикативно-
го планування подається у розгорнутішому вигляді. Призначення
цієї форми полягає у забезпеченні реалізації структурної політи-
ки держави по відношенню до окремих регіонів, галузей, корпо-
рацій шляхом детального узгодження дій та інтересів суб’єктів
господарювання та держави. Необхідно додати, що структурна
форма виникає, як правило, у випадку залучення приватних під-
приємців і регіональних органів управління до реалізації індика-
тивних планів за допомогою пільгових кредитів, податкових
пільг.

У стратегічній формі індикативного планування узгоджуються
інтереси суб’єктів господарювання всіх рівнів економіки. Особ-
ливістю даної форми є її прояв як способу організації розроблен-
ня і реалізації довгострокової економічної політики.

На сучасному етапі у розвинутих країнах індикативне плану-
вання набуває інших форм, іншим став рівень втручання держав-
ного керівництва в економіку. У країнах, які практикують інди-
кативне планування вже кілька десятиліть, існує тенденція збіль-
шення частки ринкового саморегулювання.

Висновки з проведеного дослідження. На основі проведено-
го аналізу можна зробити висновок про доцільність використання
індикативного планування у вітчизняних умовах, що характери-
зуються мінливістю, невизначеністю та різким збільшенням
впливу зовнішніх чинників на процеси управління. Дослідження
сутності індикативного планування показало, що воно носить
орієнтуючий характер, що його основна функція — інформуван-
ня як державних, так і недержавних суб’єктів господарювання.
Тобто, під індикативним планом слід розуміти систему показни-
ків, на основі яких можна здійснювати непряме державне регу-
лювання різних секторів економіки, враховуючи інтереси як дер-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

144

жавних, так і недержавних суб’єктів господарювання, регулюючи
при цьому ринкову рівновагу.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ
МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ. На мікроекономічному рівні наслідки кризи залиша-
ються важливим чинником, який стримує розвиток ринку нерухо-
мості та будівельної галузі, зокрема. Це проявляється у зниженні
рентабельності виконаних будівельних робіт/послуг, виникнення
нових цінових диспропорцій, низькому рівні конкурентоспромож-
ності, дефіциті коштів, незбалансованості відтворювальних про-
цесів тощо.
Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління бу-
дівельним бізнесом є відносно новою і недостатньо вивченою
концепцією управління. Акцентуючи увагу на проблемах збалан-
сованості попиту і пропозиції на вітчизняному ринку нерухомості, і
будівельної галузі, автори, пропонують маркетинговий підхід до
формування стратегії розвитку в діяльності будівельних підпри-
ємств, який відкриває нові можливості пошуку і реалізації резервів
управління

КЛЮЧОВІ СЛОВА: цінова політика підприємства, методи ціноут-
ворення, маркетинг, управління продажем, система продажу, уча-
сники маркетингового каналу, комерційні інтереси, збутова політи-
ка, інтелектуальний капітал, діловий портфель фірми.

АННОТАЦИЯ. На микроэкономическом уровне последствия кри-
зиса остаются важным фактором, который сдерживает развитие
рынка недвижимости и строительной отрасли, в частности. Это
проявляется в снижении рентабельности выполненных строите-
льных работ/услуг, возникновения новых ценовых диспропорций,
низком уровне конкурентоспособности, дефиците средств, несба-
лансированности воспроизводительных процессов и тому подо-
бное.
Маркетинг как методологическая основа стратегического управ-
ления строительным бизнесом является относительно новой и
недостаточно изученной концепцией управления. Акцентируя
внимание на проблемах сбалансированности спроса и предложе-
ния на отечественном рынке недвижимости, и строительной отра-
сли, авторы, предлагают маркетинговый подход к формированию
стратегии развития в деятельности строительных предприятий,
который открывает новые возможности поиска и реализации ре-
зервов управления.

© В. П. Пилипчук,
    О. В. Данніков, 2013
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценовая политика предприятия, методы це-
нообразовании, маркетинг, управление продажами, система про-
даж, участники маркетингового канала, коммерческие интересы,
сбытовая политика, интеллектуальный капитал, деловой порт-
фель фирмы.

SUMMARY. An author develops the row of practical recommendations
in relation to the use of marketing instruments in activity of domestic
enterprises. The consequences of crisis remain an important factor
which restrains market development of the real estate and building
industry, in particular. It shows up in the decline of profitability of the
executed building works/services, origin of new price disproportions,
low level of competitiveness, deficit of facilities, unbalanced of
reproductive processes and others like that.
Marketing as methodological strategic government base by building
business is relatively a new and not enough studied conception of
management. Accenting attention on the problems of balanced of
demand and supply at the domestic market of the real estate, and
building industry, authors, marketing approach is offered to forming of
strategy of development in activity of building enterprises, which opens
new possibilities of search and realization of backlogs of management.

KEYWORDS: price policy of enterprise, methods pricing, marketing,
management by the sales, system of sales, participants of marketing
channel, commercial interests, sale policy, intellectual capital,
business brief-case of firm.

Постановка проблеми. Сучасний характер суспільно-вироб-
ничих відносин обумовив створення об’єктивних передумов роз-
витку та функціонування ринку нерухомості в Україні й сформу-
вав відповідний рівень пропозиції та попиту на будівельні роботи
й послуги. Нарощування темпів і підвищення ефективності робо-
ти підприємств, становлення будівельної галузі як однієї з прові-
дних галузей вітчизняної економіки стримується невирішеністю
низки питань, розв’язання яких потребує пошуку адекватних за-
собів і методів організації підприємницької діяльності, орієнто-
ваних на прискорення науково-технічного прогресу, посилення
акценту на кінцевого споживача, врахування зростаючої конку-
ренції та демонополізації й диверсифікації всіх сфер економіки.
На мікроекономічному рівні наслідки кризи теж залишаються
важливим чинником, який стримує розвиток ринку нерухомості
та будівельної галузі, зокрема, що виявляється у зниженні рента-
бельності виконаних робіт/послуг, виникнення нових цінових
диспропорцій, низькому рівні конкурентоспроможності, дефіциті
коштів, незбалансованості відтворювальних процесів тощо.
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Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління
будівельним бізнесом є відносно новою й недостатньо вивченою
концепцією управління. Акцентуючи увагу на проблемах прода-
жу будівельних матеріалів, робіт і послуг як найістотніших за су-
часних умов господарювання, маркетинговий підхід відкриває
нові можливості до формування стратегії розвитку у діяльності
БК, пошуку й реалізації резервів управління.

Особливо значне зниження обсягів продажу будівельних матеріа-
лів, робіт і послуг спостерігається за останні роки, хоча в індивідуа-
льному будівництві, на відміну від ринку первинної нерухомості, ди-
наміка дещо інша. Таким чином, це, в свою чергу, змушує знижувати
забудовників цінову пропозицію, що і спостерігається останнім ча-
сом. Процес активного падіння цін може призвести до часткової зу-
пинки продажу, за такої ситуації деякі забудовники будуть здійсню-
вати спроби оживити ринок шляхом різкого зниження цін.

Мета та завдання:
⇒ Позиціонування в умовах швидкоплинного конкурентного

середовища:
 порівняльний аналіз основних показників БК у конкурент-

ному середовищі;
 ситуаційний аналіз ринку. Фактори аналізу: конкуренти ре-

альні та потенційні, посередники-партнери, клієнти, інфраструк-
тура ринку тощо.

⇒ Позиціонування ґрунтуючись на стратегічних цілях БК:
 здійснити позиціонування робіт/послуг БК, які надаються з

метою визначення конкурентних переваг БК, виведення на ринок
нових видів робіт/послуг (модифікація вже існуючих);

 напрямки вдосконалення застосування маркетингових стра-
тегій ціноутворення в діяльності будівельного підприємства на
цільовому ринку;

 відмінність (диференціація) робіт/послуг БК від послуг
конкурентів.

Об’єктом дослідження є процес уточнення стратегічного на-
пряму маркетингового ціноутворення з урахуванням особливос-
тей цінового ризику.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практич-
ні аспекти удосконалення та підвищення ефективності маркетин-
гової діяльності вітчизняних підприємств.

Методологія дослідження. За таких умов посилюється необ-
хідність розробки методичних і прикладних підходів до вдоско-
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налення маркетингової діяльності будівельних підприємств.  По-
дії останніх 3 років, а саме вплив міжнародної фінансової кризи
на будівельну галузь, яка є чинником зовнішнього впливу і не
контролюється компанією, призвів до призупинення темпів росту
попиту на деякі роботи/послуги ТОВ «БК-Сістем», що відповідно
призвело до стабілізації цін на ринку у 4-му кварталі 2011 року. В
результаті таких подій, у 2012 році підприємством було отримано
меншу частину прибутку проти запланованого.

На нашу думку, в діяльності будівельного підприємства мож-
на виділити кілька основних напрямків робіт або бізнес-процесів.
Визначивши ці сфери діяльності, описавши бізнес-процеси та
знайшовши найоптимальніші методи їх виконання можна значно
підвищити ефективність роботи підприємства в цілому (рис. 1).
Важливо наголосити на тому, що стратегія управління продажем
будівельних робіт/послуг — це процес планування й реалізації
різних маркетингових заходів, які підпорядковані досягненню
поставлених перед підприємством цілей.

Рис. 1. Концептуальна схема формування
маркетингової стратегії будівельного підприємства

Головними цілями стратегії продажу, звичайно, є: виявлення
та задоволення (навіть латентних) потреб споживача; збільшення
обсягу продажу; підвищення прибутковості операцій; збільшення
частки ринку; якісного збільшення клієнтського портфелю; збі-
льшення обсягу замовлень. Відповідно, і формування стратегії
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БК має проходити шляхом постановки цілей по кожному з осно-
вних бізнес-процесів і розробки комплексу дій по досягненню
цих цілей. Таким чином, розробка стратегії маркетингу та прода-
жу БК починається з оцінки ситуації на ринку й спроби передба-
чити цей розвиток на майбутній, досить тривалий період, а також
аналізу впливу сил і чинників макросередовища. Після цього оці-
нюються власний потенціал і перспективні позиції (напрямки
дій) БК на вітчизняному ринку нерухомості.

Необхідно проводити як поведінкову, так і технічну сегмента-
цію вітчизняного ринку нерухомості. Пропонуємо звести отри-
мані результати аналізу воєдино 1 для визначення позицій БК на
цільовому ринку (табл. 1).

Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИЦІЙ ТОВ «БК-СІСТЕМ» НА ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ

Оціночні результати Сегмент
ринку

1. Позиція БК на цільовому ринку (частка ринку БК, частка рин-
ку основних конкурентів, динаміка обсягів продажу БК тощо).
2. Позиція, яку БК прагне зайняти у майбутньому на цільовому
ринку (збільшення частки ринку, масштабування діяльності, під-
вищення прибутковості та створення конкурентних переваг).
3. Відмінність (диференціація) робіт/послуг БК від послуг конку-
рентів. Напрямки вдосконалення застосування маркетингових
стратегій ціноутворення в діяльності будівельного підприємства.
4. Аналіз основних конкурентів підприємства, які працюють у
даному сегменті ринку нерухомості.
5. Конкурентні переваги БК у кожному сегменті. Яких конкурен-
тів БК можна витіснити з ринку?
6. Маркетингові стратегічні рішення щодо збалансування власно-
го товарного портфелю бізнесу БК.
7. Аналіз ефективності комунікативного впливу на ринок нерухомо-
сті: сприйняття іміджу БК у суспільстві; політики просування та фо-
рмування попиту на будівельні роботи й послуги даної БК тощо.
8. Аналіз маркетингових рішень щодо управління продажем ма-
теріалів, робіт/послуг БК у кожному сегменті.
9. Маркетингова цінова політика в умовах олігополістичної кон-
куренції: адаптація ціни на роботи/послуги до змін кон’юнктури
ринку та можливостей БК на ринку; аналіз взаємозв’язків щодо
сприйняття зміни цін споживачами та еластичності попиту; вра-
хування соціально-демографічних чинників.
10. Моніторинг задоволеності клієнтів, відповідність щодо їх
очікувань.
11. Оцінка існуючої системи стандартів виконання робіт/послуг БК.

За
 р
ез
ул
ьт
ат
ам

и 
до
сл
ід
ж
ен
ня



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

150

У табл. 2 наведено данні досліджень за такими основними по-
казниками: технологія, витрати, якість, сервіс і ринкова частка
підприємства.

Таблиця 2
СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ТОВ «БК-СІСТЕМ»,

НА ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
В ПОРІВНЯННІ З ПОЗИЦІЯМИ КОНКУРЕНТІВ

Показник

П
оз
иц
ії 

 Б
К

 (1
-5

)

П
оз
иц
ії 
ко
нк
ур
ен
та

 (1
-5

)

В
аж

ли
ві
ст
ь 
по
ка
зн
ик
а 
дл
я

сп
ож

ив
ач
а

М
ож

ли
ві
ст
ь 
БК

 щ
од
о 
по

-
лі
пш

ен
ня

 п
ок
аз
ни
ка

М
ож

ли
ві
ст
ь 
ко
нк
ур
ен
та

 щ
о-

до
 п
ол
іп
ш
ен
ня

 п
ок
аз
ни
ка

С
тр
ат
ег
ії

1 2 3 4 5 6 7

Технологія 3 3 висока низька середня ∗∗

Витрати 3 3 середня середня низька ∗

Співвідношення
ціна — якість 4 4 висока низька середня ∗∗

Сервіс 5 4 висока середня середня ∗∗

Ринкова частка 4 5 середня висока середня ∗∗∗

∗ зниження інвестицій; ∗∗ підтримування позиції; ∗∗∗ розвиток, вкладання інвести-
цій, концентрація зусиль.

Визначимо позиції конкурентних фірм до робіт/послуг ТОВ
«БК-Сістем» і важливість показника для споживача, а також мо-
жливості щодо вдосконалення показників. За допомогою портфе-
льного аналізу оцінимо позиції бізнес-підрозділів (СБП) ТОВ
«БК-Сістем» у стратегічному просторі з урахуванням їх подаль-
шого розвитку за допомогою моделей BCG і GE/McKіnsey. Діло-
вий портфель БК сформовано на базі зв’язаної диверсифіковано-
сті і складається з трьох бізнес-одиниць: це: (А) —
дизайн/проектні роботи; (Б) — будівельні роботи; (В) — ди-
зайн/ремонтні роботи (табл. 3 та рис. 2).
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Рис. 2. Матриця структури ділового портфелю ТОВ «БК-Сістем»
Аналіз структури ділового портфелю ТОВ «БК-Сістем» до-

зволяє визначити ринкові позиції згідно з положенням СБП у ма-
триці БКГ і зробити такі висновки. СБП — «Б», діє на мало перс-
пективному ринку збуту і не займає на ньому лідируючі позиції,
СБП — «В», діє на стабільнішому ринку, з більшою ринковою
часткою. Отже, належать до категорії — «Знаки питання».

СБП — «А» — діє на неперспективному ринку збуту та має сла-
бкі ринкові позиції — це «собаки». Ринкові позиції підприємства
характеризуються негативними симптомами (зменшення частки ри-
нку підприємства, обсягів продажу продукції, кількості споживачів,
погіршення іміджу тощо), оскільки відразу два СБП належать до ка-
тегорії «Знаки питання» і один СБП до категорії — «собаки».

У такій ситуації у підприємства виникають маркетингові про-
блеми, що потребують негайного вирішення (збільшення доходів
від реалізації робіт/послуг і прибутку, виведення на ринок нових
видів робіт/послуг (модифікація вже існуючих), вдосконалення за-
стосування маркетингових стратегій ціноутворення в діяльності бу-
дівельного підприємства на цільовому ринку, оптимізація комплек-
су маркетингових комунікацій тощо) та маркетингові проблеми, що
потребують подальших досліджень (оцінка іміджу підприємства,
його конкурентоспроможності, міри задоволення споживачів, їх ло-
яльності підприємству та його продукції, збільшення частки ринку
підприємства, кількості його споживачів тощо).
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Для побудови матриці МакКінсі скористаємося показниками,
отриманими у результаті вивчення експертних оцінок згідно опи-
тування групи спеціалістів ТОВ «БК-Сістем», (табл. 4).

Таблиця 4
ВИЗНАЧЕНЯ ПОКАЗНИКІВ, НЕОБХІДНИХ

ДЛЯ ПОБУДОВИ МАТРИЦІ «ДЖЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИК» / «МАК КІНСІ»,
ЩОДО КОЖНОГО СБП, ТОВ «БК-СІСТЕМ»

СБП, ТОВ «БК-Сістем»

(А) дизайн/
проекти

(Б) будів-
ництво

(В) дизайн/
ремонтПоказники

К
ое
ф-
т

ва
го
мо

ст
і

Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка

За фактором «привабливість ринку»

— місткість ринку 0,20 1 0,20 1 0,20 4 0,80

— темпи росту ринку 0,20 1 0,20 1 0,20 3 0,60

— інтенсивність
конкуренції 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60

— технологічний стан 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60

— норма прибутку у
галузі 0,15 1 0,15 2 0,30 3 0,45

— зміни навколиш-
нього середовища 0,10 4 0,4 4 0,40 2 0,30

— чутливість до інф-
ляції 0,05 2 0,1 2 0,10 4 0,20

Усього: 1,00 — 2,10 — 2,25 — 3,55

За фактором «конкурентоспроможність»

— відносна ринкова
частка 0,20 1 0,20 1 0,20 3 0,60

— темп росту ринко-
вої частки 0,15 1 0,15 1 0,15 3 0,45

— кваліфікація пер-
соналу 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60
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Закінчення табл. 4

СБП, ТОВ «БК-Сістем»

(А) дизайн/
проекти

(Б) будів-
ництво

(В) дизайн/
ремонтПоказники

К
ое
ф-
т

ва
го
мо

ст
і

Ранг Оцінка Ранг Оцінка Ранг Оцінка

— технічні можли-
вості 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60

— ціна/якість 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60

— сукупні витрати 0,10 2 0,20 4 0,40 3 0,30

— гарантії 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Разом: 1,00 — 2,75 — 2,95 — 3,55

За даними табл. 4 та показниками, отриманими в процесі оці-
нки експертами із спеціалістів БК за факторами «привабливості»
ринку і «конкурентоспроможності» СБП, ТОВ «БК-Сістем» в
умовах спадаючого попиту на роботи/послуги підприємства, по-
будуємо матрицю МакКінсі щодо кожного СБП (рис. 3).

Конкурентоспроможність СБП
                 5,0                       Висока                 Середня                     Низька
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Рис. 3. Матриця портфельного аналізу «МакКінсі»
для ТОВ «БК-Сістем».
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Аналіз з використанням матриць БКГ і МакКінзі дозволяє
зробити висновок про незбалансованість бізнес-портфеля БК, що
вимагає перегляду складу структурних одиниць і процентних
співвідношень у її діловому портфелі. Тому рекомендації для ке-
рівництва компанії полягають у такому.

За результатами матриці БКГ, враховуючи ринкові позиції
стратегічних господарських підрозділів БК і перспективність її
ринків збуту, можна запропонувати такі маркетингові стратегії
для кожного СБП, підприємства:

⇒  для СБП — «В» (дизайн / ремонтні роботи / послуги) —
стратегія BUILD (стратегія розвитку / інтенсифікація зусиль) —
виділення фінансових коштів для збільшення маркетингових зу-
силь з метою розширення його ринкової частки. СБП «В», згідно
графіка ЖЦТ, перебуває на етапі зрілості життєвого циклу і по-
требує вкладення коштів для його підтримки, показники демон-
струють хоч і не значні темпу зростання ринку і середній показ-
ник відносної частки ринку тому потребують фінансових
ресурсів, що і зумовлює вибір стратегії спрямованої на збільшен-
ня ринкової частки;

⇒  для СБП — «Б» (будівельні роботи) — стратегію HAR-
VEST (стратегію « збору урожаю») — зменшення маркетингових
зусиль і зменшення інвестицій, оскільки даний СБП, у зв’язку із
різким скороченням попиту, має слабку ринкову позиції, але ще
може приносити деякі прибутки;

⇒  для СБП — «А» (дизайн / проектні роботи / послуги) —
стратегія DIVEST (стратегія «елімінування») — тобто виключен-
ня СБП зі складу портфелю бізнесу БК, так як даний СБП має пе-
рспективу потрапити в зону збитків, оскільки є значні темпи спа-
ду попиту в умовах «очікування» інвесторів.

Отже, як видно із матриці МакКінсі, СБП — «А» (дизайн /
проектні роботи / послуги) і СБП — «Б» (будівельні роботи),
мають середню конкурентоспроможність на непривабливому у
даний момент сегменті цільового ринку, тому рекомендації поля-
гають у необхідності прогнозування наслідків зниженням попиту
на будівельні роботи, попередньо, адже ще більшими темпами
відбувається спад попиту на проектні роботи, оскільки вони вза-
ємопов’язані, для СПБ — «Б» і «В», застосувати стратегію «збо-
ру урожаю», і враховуючи короткострокові перспективи для СПБ
— «А» (дизайн / проектні роботи / послуги), застосування в по-
дальшому стратегії «елімінування». Для СБП — «В» (дизайн /
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ремонтні роботи / послуги), застосувати стратегію «вибіркового
розвитку», з пошуком шляхів отримання конкурентних переваг.
Отже, сконцентрувати інвестиції в тих сегментах, де є висока но-
рма прибутку і відносно невеликий ризик.

Наукові результати. У результаті дослідження авторами
зроблено висновок, що у попередньому періоді в діяльності під-
приємства допускалися помилки в реалізації маркетингових ці-
нових стратегій: надлишкова орієнтація цін на собівартість; тим-
часове випередження в орієнтації цін на ринкові зміни з
використанням однієї цінової стратегії «зняття вершків»; недо-
статнє урахування реальної кон’юнктури ринку; відсутність варі-
ацій цін залежно від різних складових частин або характеристик
робіт / послуг з проекцією на цільовий сегмент ринку.

Таким чином, серед головних проблем маркетингового ціноу-
творення ТОВ «БК-Сістем» можна виділити такі: необхідність
розробки маркетингових стратегічних рішень щодо встановлення
цін в умовах олігополістичної конкуренції на вітчизняному ринку
нерухомості; адаптація ціни на роботи/послуги до змін
кон’юнктури ринку та можливостей БК на ринку; аналіз взаємо-
зв’язків щодо сприйняття зміни цін споживачами та еластичності
попиту; врахування соціально-демографічних чинників.

Розв’язання даного комплексу проблем вирішальним чином
залежить від рівня фахової майстерності менеджменту ТОВ «БК-
Сістем». Для виживання на ринку й досягнення стратегічних ці-
лей в умовах швидкоплинного зовнішнього середовища на фоні
кризово-рецесійних явищ в економіці країни менеджменту БК
необхідно вміти системно передбачати наслідки своїх рішень.
Практика роботи підприємств доводить, що впровадження ціно-
вої стратегії — проте, як і будь-якої іншої — без ретельного об-
ґрунтування, є надто ризикованим кроком і в більшості випадків
призводить до втрати доходів, ринків збуту та споживачів. До то-
го ж відсутність обґрунтованого плану дій у якісному та кількіс-
ному вимірі означає, що підприємство втрачає контроль за осно-
вними показниками діяльності та бізнес-процесами.

Тому, враховуючи результати портфельного аналізу, з метою
збереження компанією власного іміджу, кадрового потенціалу, та
частки ринку (в умовах значного скорочення попиту на проект-
но-будівельні і ремонтні роботи на ринку Київської області, та
проектно-будівельні роботи у м. Києві) менеджменту ТОВ «БК-
Сістем» необхідно запроваджувати стратегію — «мінімізації» ви-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

157

трат з метою оптимізації інвестицій у свій бізнес. Тобто стиму-
лювати за допомогою політики гнучких цін попит на робо-
ти/послуги БК, адже, для збільшення обсягів продажу встанов-
лення цін нижче конкурентів буде визначальним. Для вирішення
цієї проблеми необхідний точний облік перемінних витрат у со-
бівартості продукції і проведення гнучкішої цінової політики на
основі маржинальної, а не загальної, оцінки рентабельності кож-
ного виду продукції / послуг. Це дозволить управляти асортимен-
том, акцентуючи зусилля на найприбутковіших напрямках і здій-
снювати цінове маневрування з метою завоювання необхідної
частки ринку та досягнення необхідного рівня доходів за рахунок
зростання обсягів продажу.

Таким чином, зважаючи на тактику «виживання», за умов різ-
кого зниження попиту на проектно-будівельні роботи/послуги,
необхідним є  встановлення низьких цін за виконання проектно-
будівельних робіт/послуг, незважаючи на неминуче зниження
прибутку, для можливості утриматися на даному ринку. Страте-
гія «проникнення» на ринок, за умови впровадження стратегії
«низьких цін», дозволяє БК збільшити власну частку ринку, а в
перспективі, впливати і контролювати постачальників ресурсів.

Мета маркетингової цінової політики підприємства для СБП
дизайн-ремонтних робіт/послуг полягає у «стабілізації» виробни-
чої діяльності. Стратегія «стабільності» припускає зосередження
і підтримку існуючих напрямків бізнесу:

- стратегія посилення позиції на ринку на основі лідерства в
зниженні витрат, тобто формування більш низької ціни в порів-
нянні з конкурентами;

- диференціації пропозиції, а саме, створенні унікальних, з
погляду покупця, властивостей продукту/послуги, за рахунок
умов сервісного обслуговування, поліпшеного дизайну;

- фокусування на визначеному сегменті ринку, що означає
концентрацію діяльності підприємства на одному із сегментів
ринку (регіоні) або на особливій групі споживачів (за рівнем до-
ходу, стосовно соціальної групи).

Потенційні та реальні споживачі робіт/послуг ТОВ «БК-
Сістем» не завжди однозначно сприймають зниження цін. Таку
зміну вони можуть сприйняти як зниження якості, наявність не-
доліків, свідчення про фінансову нестабільність підприємства.
Саме через таку реакцію споживачів на зниження цін за виконан-
ня робіт/послуг, менеджменту БК необхідно ширше проінформу-
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вати своїх потенційних замовників про рівень якості виконання
робіт і надання послуг, щодо стабільність фінансового стану під-
приємства.

Вважаємо, що за умов значного зниження цін конкурентами,
необхідно «переходити в позицію оборони», для того щоб убез-
печити діяльність БК від дешевших конкуруючих аналогів —
пропозицій і демпінгу. З метою збереження існуючої частку рин-
ку, пропонуємо за доцільне впровадження стратегічних маркети-
нгових рішень щодо встановлення ціни, кожне з яких пов’язано з
відповідною стратегією захисту своїх позицій на цільовому рин-
ку підприємства (рис. 4).

«Перша лінія оборони або захисту» — це стратегія збережен-
ня меж пропозиції для сегменту елітних робіт/послуг. Метою
стратегії захисту власної частки ринку є розширення асортименту
робіт/послуг БК і пропозиція певної цінності (у співвідношенні
висока ціна — висока якість), яка обов’язково задовольнить спо-
живчі запити елітного сегменту.

Рис. 4. Приклад захисту за допомогою стратегії «флангового нападу»

(з розширенням асортименту робіт/послуг БК).
Друга лінія оборони — «фланговий захист» — це група зви-

чайних робіт/послуг, ціна на які коливається у діапазоні +/- 10 %
від цін конкурентів.

Третя лінія — «флангові марки», головне призначення яких —
прийняти конкурентний удар на себе, наприклад, дешевший ана-
лог марки-лідера для захисту від цінової конкуренції.
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Зрозуміло, що при такому варіанті дій споживач бачитиме в
ряді марок БК пропозицію кращу за якістю, і пропозицію, вигід-
нішу за ціною. Таким чином, підприємство зможе утримати спо-
живачів без зниження цін на стратегічний марочний продукт, а
значить — і без стрімкого зниження довгострокової рентабель-
ності.

Якщо ситуація на ринку нерухомості буде ускладнюватися, а
низький попит на роботи/послуги ТОВ «БК-Сістем» не дозволя-
тиме надавати їх в обсягах, необхідних для досягнення точки оп-
тимального рівня покриття витрат, у такому випадку менеджмен-
ту БК можна запропонувати альтернативні стратегії розвитку.

По-перше, в короткостроковому періоді, якщо є надія на по-
ліпшення ринкової ситуації, підприємство може деякий час «тер-
піти» виробничу неефективність, тобто працювати із збитками,
мінімізуючи їх. У такому випадку нижчою межею випуску є точ-
ка, в якій середній виторг від реалізації робіт/послуг дорівнює
мінімуму середніх змінних витрат:

ARPx = AVCx,
де ARPx — середній виторг від реалізації продукції;

AVCx — середні змінні витрати.
При такому обсязі випуску збитки дорівнюватимуть постій-

ним витратам. При цьому негативну рентабельність можна пояс-
нити необхідністю збереження виробництва в умовах нестабіль-
ності і скорочення попиту.

По-друге, БК може збільшувати попит і відповідно обсяги
збуту шляхом активізації маркетингової політики. У випадку під-
вищення попиту верхньою межею обсягів реалізації і, відповідно,
кількості змінних ресурсів буде повне завантаження потужностей
при максимально можливому режимі роботи, тобто в такій ситу-
ації можливе максимальне використання постійних ресурсів.

По-третє, якщо компанія навіть зі збитками буде виконувати
роботи/послуги, то необхідно визначити, з якими збитками мож-
на погоджуватися в короткостроковому періоді, а коли припини-
ти свою діяльність. Для цього необхідно зіставити економічні на-
слідки припинення виробництва з розміром мінімально можли-
вих збитків. У разі підтвердження економічними розрахунками
доцільності припинення виробництва в короткостроковому пері-
оді підприємству слід підтримувати виробничі потужності з ме-
тою розпочати роботу при покращені ринкової кон’юнктури.
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Як один із варіантів регулювання пропозиції в короткостро-
ковому періоді, при відсутності попиту на будівельні роботи,
може стати виключення з виробничого процесу частини постій-
них ресурсів. Тобто, при зниженні попиту обсяг виконання ро-
біт/послуг можна знизити через виведення з виробництва певної
частини капітального обладнання, використовуючи його по мо-
жливості кращим альтернативним шляхом, наприклад, здавши
його в оренду (лізінг), або законсервувати, до моменту збіль-
шення попиту. При цьому з метою збереження кадрів, перевести
спеціалістів на інші види робіт або відправити у неоплачувані
відпуски за власний рахунок. Таким чином, співвідношення ка-
пітального обладнання та змінних факторів, тобто «пропорція»
не зміниться.
Резюме. Процес уточнення стратегічного напряму маркетин-

гового ціноутворення для ТОВ «БК-Сістем» з урахуванням осо-
бливостей цінового ризику має включати розроблення конкрет-
них дій, де особливого значення набувають питання виявлення
«маркетингової ніші». Крім того, в умовах інфляції і валютно-
курсової нестабільності, компанії необхідно продовжувати
практику страхування цінових ризиків шляхом заключення до-
говорів, по яких ризики несе покупець. Це договори на базі
«фактичної ціни на момент надання послуги» (так звані догово-
ри PET — Price in effect at time of shipment), а також угоди за
типом  «витрати плюс прибуток», які перекладають ризик втрат
від інфляції повністю на споживача. При цьому в даних умовах,
БК слід обережно підходити до взаємодії з клієнтами. Договори
«витрати плюс прибуток», не стимулюють економію витрат з
боку компанії, оскільки передбачуваний даним типом договору
додаток заздалегідь встановлених відсотків прибутку до витрат,
прямо заохочує підприємство до нарощування витрат, що спо-
стерігається наприклад при нарахуванні гонорарів за архітекту-
рні/дизайнерські роботи.

Іншим заходом по усуненню ризиків можуть бути ковзаючи
цінові умови, це практична форма договору про ціни за виконан-
ня робіт/послуг в умовах фінансової нестабільності, при якій
спочатку досягається домовленість про базовий рівень цін на мо-
мент укладання договору (або інший обговорений спеціально
момент часу), з послідуючим пристосуванням ціни до конкрет-
них умов інфляції за допомогою точно встановленої у договорі
формули індексування.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ «СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ»

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено підходи науковців до визначення
поняття страховий маркетинг. Розкриті його особливості та функ-
ції, які забезпечують успішну діяльність страхової компанії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: страховий маркетинг, ефективність маркетин-
гової стратегії, страховий продукт, організація продажів, стимулю-
вання збуту.

АННОТАЦИЯ. В статье исследованы подходы научных работни-
ков к определению понятия страховой маркетинг. Раскрыты его
особенности и функции, которые обеспечивают успешную деяте-
льность страховой компании.
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кетинговой стратегии, страховой продукт, организация продаж,
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SUMMARY. The approaches of research workers to determine the
concept of insurance marketing are investigated in the article. Its
features and functions which provide successful activity of insurance
company are exposed.

KEY WORDS: insurance marketing, efficiency of marketing strategy,
insurance product, organization of sales, stimulation of demand.

Постановка проблеми. Страхування є невід’ємною складо-
вою ринкової економіки, виконуючи прямі (особливі соціально-
економічні) функції, а страхові компанії традиційно відіграють
провідну роль на фінансовому ринку, виступаючи потужними ін-
весторами.

Страховий ринок України протягом останніх років демон-
стрував досить високі темпи зростання за своїми кількісними па-
раметрами. Його розвиток і зростання попиту на окремі види
страхових послуг призводить до розширення застосування мар-
кетингових інструментів страховиками, які прагнуть не лише за-
лишитися на страховому ринку, але й збільшити свою присут-
ність на ньому. Це передбачає застосування у страховій дія-
льності маркетингових технологій, які дають можливості знахо-
дити ефективні рішення в умовах невизначеності зовнішнього
середовища.

В Україні немає страхових компаній, які могли б повністю ви-
користати досвід іноземних страховиків без його адаптації до ві-
тчизняних реалій. У зв’язку із цим вітчизняні страховики потре-
бують практичних рекомендацій із застосування і впровадження
міжнародного маркетингового досвіду в своїй діяльності. Вива-
жена маркетингова політика страхових компаній сприятиме під-
вищенню рівня страхової культури населення, що позитивно
впливатиме на розвиток цієї перспективної сфери підприємниць-
кої діяльності.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Дослідженню окре-
мих питань маркетингу останнім часом приділяється багато ува-
ги. Різні аспекти маркетингової діяльності стали предметом
численних публікацій вітчизняних і зарубіжних науковців:
Г. Багієва, І. Бєляєвського, Б. Бермана, A. Войчака, С. Гаркавен-
ко, Є. Голубкова, В. Герасимчука, П. Зав’ялова, О. Зозульова,
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Дж. Еванса, В. Корінєва, Ф. Котлера, С. Скибінського, А. Старос-
тіної, А. Павленка, О. Пєсоцької, Є. Попова, В. Хруцького,
Г. Черчіля, Х. Швальбе.

Водночас слід зазначити, що хоча й існує багато робіт вітчиз-
няних і зарубіжних авторів, проте питання страхового маркетин-
гу в наукових і практичних роботах висвітлено недостатньо.
Окремі проблеми цього напрямку розглянули у своїх працях вче-
ні В. Базилевич, Н. Богомаз, О. Гаманкова, М. Галагуза, В. Гар-
куша, О. Гвозденко, Т. Дишкант, С. Єфімов, Б. Жанабаєв,
М. Зайцева, І. Краснова, О. Мелікян, М. Николенко, С. Осадець,
Л. Рейтман, Б. Сербіновський, О. Урупін, В. Федосов, В. Фурман,
О. Циганов, В. Шахов, Р. Юлдашев, Є. Уткін. Найзмістовнішими
працями, які присвячені специфіці страхового маркетингу в ро-
сійських умовах, є роботи О. Зубця, В. Гомеллі й Д. Туленти.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності
поняття «страховий маркетинг» на основі аналізу тлумачень різ-
них вчених, що займалися цим питанням, і формування власного
комплексного визначення, яке б враховувало специфічні особли-
вості, притаманні реалізації страхових послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на
ряд позитивних зрушень, можна стверджувати про відсутність у
широкої аудиторії страхової культури та довіри до страхування.
Проблема негативного ставлення до страхової справи носить
комплексний соціально-психологічний та інформаційний харак-
тер, тому провідні компанії України намагаються ефективно ви-
рішувати цю проблему через впровадження діючого механізму
страхового маркетингу.

Щоб краще зрозуміти сутність поняття «страховий марке-
тинг», необхідно розглянути історію його формування та розвит-
ку. У страхуванні термін «маркетинг» стали вживати з початку
60-х років [2, с. 119]. Страховий маркетинг у своєму розвитку
пройшов 3 етапи:

I етап (1970—1980 рр.). В економіці розвинутих країн марке-
тинг у страхуванні почали використовувати приблизно три деся-
тки років тому. Перехід страховиків до маркетингу був
пов’язаний із насиченням страхових ринків, a також з істотним
загостренням конкуренції на ньому. Як і на товарних ринках,
страховий маркетинг зародився як інструмент конкурентної бо-
ротьби, що спрямований на повніше задоволення потреб клієнтів
у страховому захисті. У цілому ж це був етап адаптації усталених
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маркетингових процедур до специфіки страхового бізнесу. Не-
зважаючи на те, що застосування маркетингових підходів у ме-
неджменті обходилося дорого, вигоди від нього страховики від-
чули відразу. Проявлялося використання страхового маркетингу
у копіюванні техніки та методик, що застосовувались у продажах
товарів широкого вжитку, підвищенням уваги до реклами, удо-
сконаленням методів продажу страхових послуг, незначним удо-
сконаленням якості та асортименту страхових послуг.

II етап (1980—1990 рр.). Другим етапом розвитку страхового
маркетингу стали 80-ті роки. Це був період впровадження марке-
тингу в систему управління всіма сторонами діяльності страхової
компанії. У практику почали вводитися такі поняття, як «управ-
ління маркетингом» або «маркетинговий менеджмент». Голо-
вним результатом цього етапу стало проникнення маркетингу в
усі складові процесу надання послуг — від їх розробки до про-
дажу споживачам. Проте страхові продукти й організаційні стру-
ктури залишилися в основному тими самими, що й раніше, не-
зважаючи на реформування їх у відповідності з вимогами
маркетингу. Страховий маркетинг передбачав здійснення деталь-
ного аналізу дій конкурентів і розробку ефективних конкурент-
них стратегій, вивчення потреб споживачів, контроль за цінами
на страхові послуги, впровадження нових інформаційних техно-
логій у формування клієнтських баз даних, інтеграцію маркетин-
гу в усі складові процесу управління страховиком.

III етап (початок 1990-х рр. — сьогодення). Сучасний етап
розвитку страхового маркетингу починається з 90-х років мину-
лого століття. У розвинутих країнах маркетинг зазнав істотного
впливу глибоких соціальних, економічних і демографічних змін,
що зумовили підвищення інтересу до страхування. Він став від-
правною точкою при структурній побудові страхової компанії, у
виборі напрямів діяльності, відборі клієнтурних типів ринків.
Цей етап характеризується комплексністю підходу до страхового
маркетингу, цілеспрямованістю дій, пов’язаних з формуванням
платоспроможного попиту на страхові послуги, розробкою стра-
хових послуг, які відповідають вимогам споживачів, впрова-
дженням методів оцінки економічної ефективності страхового
маркетингу, врахуванням розвитку технологій і комунікацій,
впровадженням технічної (залежно від ступеня ризику) сегмен-
тації ринку.
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Класичне визначення поняттю «маркетинг» дав Ф. Котлер:
«маркетинг — соціальний і управлінський процес, який дозволяє
окремим особам і групам осіб задовольняти свої потреби за до-
помогою створення ними товарів і споживчих цінностей» [1].

Багато вчених погоджуються з ним і не розглядають страхо-
вий маркетинг як окрему галузь, а лише враховують специфіку
страхових відносин. Наприклад, С.С. Осадець розглядає марке-
тинг у страхуванні як комплекс заходів, що має на меті форму-
вання і постійне вдосконалення діяльності страховика завдяки
розробці конкурентоспроможних страхових продуктів для конк-
ретних категорій споживачів (страхувальників), а також упрова-
дження раціональних форм реалізації цих продуктів, збору та
аналізу інформації щодо ефективності діяльності страховика [2,
с. 119].

Як складову загального маркетингу розглядає страховий мар-
кетинг і болгарський науковець Радослав Ґабровскі: «Маркетинг
у страхуванні — це політика страховика, яка має на меті заміну
частини покупної здатності суспільства в ефективний пошук
пропозицій страхових послуг певного призначення і максималь-
них суспільно-економічних вигод для страховика і страхувальни-
ка завдяки раціональному управлінню, проектуванню і виробни-
цтву та конструюванню страхових послуг при попередньому
оптимальному вивченні ринку, оцінці ситуації та можливостей
продажу» [3, с. 5].

Наведені визначення є досить загальними і не достатньо ви-
світлюють економічну сутність страхового маркетингу. Окремі
науковці розглядають страховий маркетинг як окрему галузь. Під
страховим маркетингом вони розуміють комплекс дій, спрямова-
них на збільшення прибутку страховика та найповніше задово-
лення потреб страхувальника за допомогою максимального роз-
ширення збуту страхових продуктів.

Наприклад, такої думки дотримується російський вчений О.М.
Зубець, який наводить наступне визначення: «Страховий марке-
тинг — це система заходів і прийомів, за допомогою яких досяга-
ється взаєморозуміння й ефективна взаємодія страховика й стра-
хувальника — оптимізація їх фінансово-економічних відносин,
які спрямовані на найкраще забезпечення різноманітних потреб
страхувальників у якісному й повному страховому захисті в по-
єднанні з досягненням достатньої прибутковості страхових опе-
рацій для страховика [4, с. 6].
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О.Д. Заруба зазначає, що страховий маркетинг — це система
організації діяльності страхової компанії, що базується на попе-
редньому вивченні стану страхового ринку і перспектив попиту
на страхові послуги, завдань щодо поліпшення організації роботи
з реалізації наявних у розпорядженні товариства послуг і на роз-
робці нових видів страхових операцій [5]. Аналізуючи це визна-
чення, можна зробити висновок про те, що заходи страхового ма-
ркетингу покликані більше на задоволення потреб страху-
вальника. Але ряд вчених вважають, і ми їх у цьому підтримуємо,
що основною метою страхового маркетингу є взаємне врахуван-
ня загальних потреб як страхувальника, так і страховика.

«Страховий маркетинг — це система взаємодії страховика та
страхувальника, направлена на взаємне врахування їх потреб та
інтересів» — таке визначення дає російський вчений Е. А. Уткін
[6, с. 66]. Мається на увазі, що маркетингові дослідження покли-
кані з’ясувати, чого ж саме потребують споживачі, який продукт
буде користуватись попитом на ринку, буде конкурентоздатним і
прибутковим для компанії, якими якостями він повинен володіти
і за якою ціною продаватися.

В.А. Алексуніна описує страховий маркетинг як «міст, який
поєднує інтереси страховика та страхувальника в якісних, кількі-
сних, часових і просторових відношеннях» [7, c. 381].

І.Б. Черкаський стверджує, що страховий маркетинг націлений
на встановлення взаємозв’язків між потребами страхувальників,
особливостями й можливостями страховика. Страховий марке-
тинг через найповніше задоволення попиту страхувальників за-
безпечує досягнення цілей страховика і збалансований розвиток
страхового ринку в цілому [8].

Дещо відмінне визначення дав польський дослідник Адам Ру-
тковський: «Страховий маркетинг — це сукупність зінтегрованих
дій, котрі проводяться страховиком і які мають метою формуван-
ня страхових послуг з точки зору ринку і народного господарст-
ва». Існує також простіше його визначення: «це вид людської ді-
яльності, направленої на задоволення потреб шляхом обміну» [9,
с. 19].

На думку В.В. Шахова і С.Л. Єфімова, страховий маркетинг
може бути визначений як ряд функцій страхової компанії, що
включає в себе планування, ціноутворення, рекламування, орга-
нізацію мережі просування страхових полісів виходячи з наявно-
го реального і потенційного попиту на страхові послуги. Водно-
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час В.В. Шахов пропонує ширше розглядати страховий мар-
кетинг як комплексний підхід до питань організації й управління
всією діяльністю страхової компанії, спрямованої на надання та-
ких страхових послуг і в таких кількостях, що відповідають по-
тенційному попиту [10, c. 99]. При цьому попит створюється зу-
силлями самої страхової компанії і задовольняється нею.

Таким чином, страховий маркетинг повинен вирішити два ос-
новних завдання: формування попиту на страхові послуги та за-
доволення потреб на них.

Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз іс-
нуючих підходів до визначення сутності поняття страхового мар-
кетингу дав можливість зробити певні узагальнення. В основному
більшість тлумачень поняття «страховий маркетинг» базуються на
основі сутності маркетингу взагалі та виходять з позицій, що ма-
ркетинг — це діяльність у сфері ринків збуту. Тобто, маркетинг,
у класичному розумінні, є підприємницькою діяльністю, пов’яза-
ною із просуванням товарів і послуг від виробника до споживача.
Розглянутий нами історичний аналіз розвитку та формування стра-
хового маркетингу довів, що розвиток ринку і страхового в тому
числі, потребує маркетингових досліджень, які допоможуть знайти
найефективніші шляхи вирішення існуючих проблем. Для цього не-
обхідно мати велику кількість ринкової інформації, яка збирається і
аналізується в ході маркетингових досліджень, адже саме через ма-
ркетинг можна досягти поставлених цілей.

Специфіка страхового маркетингу зумовлена специфічним ха-
рактером страхової діяльності і результатом її роботи — страхо-
вим продуктом. Як наслідок, залучення й утримання клієнтів —
це дуже затратний процес. Окрім того, тільки масовість забезпе-
чує страховій компанії прибуток. Маркетингові дослідження по-
кликані вивчити потенційну клієнтуру з метою виділення таких
споживчих груп, залучення яких у страхову компанію, як страху-
вальників, принесе страховику достатній прибуток у довгостро-
ковій перспективі.

Розширення використання маркетингових технологій є одним
з найперспективніших напрямків розвитку українського страху-
вання у найближчому майбутньому. Впровадження системи мар-
кетингу в діяльність страхових компаній дозволить підвищити
ефективність надання послуг. Літературні джерела містять безліч
визначень маркетингу. Однак усі ці визначення об’єднує слово-
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сполучення «потреби споживача». Секрет успіху будь-якої стра-
хової компанії — вміти якомога краще задовольняти ці потреби.

Здійснивши аналіз існуючих підходів до визначення сутності
поняття страхового маркетингу, нами подано власне комплексне
визначення страхового маркетингу — це комплекс заходів і при-
йомів, які проявляються через аналіз і збір інформації та направ-
лені на розробку страхового продукту, формування попиту на
нього, збут продукту з максимальним задоволенням потреб спо-
живачів, що в кінцевому випадку забезпечить досягнення постав-
лених цілей, і як результат отримання прибутку страховику та за-
безпечить йому конкурентоздатні позиції на ринку.

Відповідно до його функцій, страховий маркетинг орієнтуєть-
ся на досягнення високих кількісних, якісних і соціальних показ-
ників діяльності страхової компанії, якими є кількість укладених
угод, величина прибутку, частка страхового поля, охоплена стра-
ховиком, розмір внесків і кількість договорів, які припадають на
одного працівника, ступінь задоволення запитів клієнтів за обся-
гом, структурою та якістю послуг, які надає страхова компанія, а
також здатність забезпечення страховиком збереження конфіден-
ційної інформації.
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АНОТАЦІЯ. У статті здійснено аналіз сучасного стану роздрібної
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АНГОТАЦИЯ. В статье осуществлен анализ современного состо-
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Постановка проблеми. Сфера послуг набуває усе більшої ро-
лі на сучасному етапі розвитку суспільства, генеруючи 60—80 %
ВВП розвинутих країн. Не менша кількість населення цих країн
зайнята саме у сфері послуг. Разом з розвитком сфери послуг, ми
можемо спостерігати й інші ключові тенденції: посилення ролі
посередників, розвиток електронної комерції, підвищення цінно-
сті інформаційного продукту. Особливу роль у системі задово-
лення потреб споживачів займає споживач.

Рівень розвитку роздрібної торгівлі відображає загальний стан
і тенденції соціально-економічного розвитку країни у цілому.
Роздрібна торгівля відіграє ключову роль у задоволенні потреб
населення в товарах і послугах. Нарешті, роздрібна торгівля ви-
ступає ключовим посередником між виробником товарів і послуг
і кінцевим споживачем.

Роздрібна торгівля трансформується під впливом зміни потреб
споживачів, розвитком сучасних інформаційних технологій та
інших факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми функці-
онування та розвитку роздрібної торгівлі досліджують зарубіжні
вчені: Р. Варлі, Б. Вейтц, Д. Гілберт, Д. Едкок, Р. Колборн,
М. Леві, М. Рафік, М. Салліван та інші. Зважаючи на те, що роз-
дрібна торгівля має свої особливості в кожній країні, ця галузь ви-
кликає значну увагу і вітчизняних науковців: В. Апопія, Л. Бала-
банової, А. Мазаракі, А. Савощенка та інших.

Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення стану
розвитку та визначення ключових тенденцій у вітчизняній роз-
дрібній торгівлі.

Результати дослідження. У 2010 році 250 найбільших у світі
операторів роздрібної торгівлі зафіксували зростання обсягів
продажів на більш ніж 5 % (повідомляється у звіті «Світові тен-
денції розвитку сектору роздрібної торгівлі» компанії Deloitte).
Показники істотно покращилися у порівнянні з даними за 2009
фінансовий рік, коли зростання становило всього 1,2 %.

В Україні роздрібний сектор упродовж 2010 та 2011 років де-
монстрував динамічне зростання, а середні показники обсягів
продажів були більш ніж удвічі кращими від показників світових
операторів роздрібної торгівлі. За даними Держкомстату в 2010
році обсяг роздрібного товарообігу України становив 529,9 млрд
грн, що в порівняльних цінах на 7,6 % більше від обсягу попере-
днього року [6].
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Порівняно з розвиненими країнами український ринок є менш
консолідованим. З 10 найбільших світових операторів роздрібної
торгівлі в Україні присутній лише один. Міжнародні гравці пла-
нують продовжувати розширення своїх мереж у 2013 році, однак
у порівнянні з минулим роком привабливість України для світо-
вих роздрібних мереж знизилась. Ми можемо спостерігати низькі
темпи розвитку західних гравців на вітчизняному ринку. А час-
тина з них взагалі розглядає можливість виходу з ринку.

Український ринок роздрібної торгівлі представлений як про-
дуктовими, так і не продуктовими торговими мережами. Най-
більш активно розвивається сегмент продуктової роздрібної тор-
гівлі, який представлений більш, ніж 30 операторами, що ста-
новить близько 15 % ринку роздрібної торгівлі. Хоча ринок роз-
дрібної торгівлі активно розвивається, все ж конкуренція на рин-
ку уже достатньо велика, що робить даний ринок важкодоступ-
ним для нових гравців.

Ринок продуктів харчування завжди був прибутковою спра-
вою, але ключовим показником прибутковості ринку завжди була
платоспроможність населення. Саме від фінансового достатку
людини залежить набір продуктів, що доступні для її споживан-
ня. Тому макроекономічні показники, такі як: реальний ВВП, ін-
декси заробітної плати, реальний дохід, а також рівень безробіття
можуть допомогти маркетологам краще зорієнтуватись у ринко-
вій ситуації та проаналізувати залежність і вплив цих даних на
досліджуваний ними ринок.

Роздрібна торгівля — невід’ємна та одна з найдинамічніших
галузей економіки України, внесок якої у ВВП країни становить
16 %. Стрімке зростання доходів населення в 2000-х рр. сприяв
високим темпам розвитку ринку і появі на ньому великих грав-
ців. Фінансово-економічна криза 2008—2009 рр. відчутно вдари-
ла по галузі, однак разом з тим зняла такі проблеми, як дорожне-
ча землі під забудову та високий рівень орендних ставок.

Відновлення зростання доходів населення в 2010 р. послужи-
ло стимулом відновленню ринку. Сектор роздрібної торгівлі є
надзвичайно привабливим для інвестування зважаючи на високу
ємність і незаповненість ринку. У середньому забезпеченість то-
рговельними площами на тисячу населення в Україні становить
89,88 кв. м, у той час, як в Європі цей показник складає 198 кв. м.
Найбільша насиченість спостерігається у Західному регіоні (се-
редній показник 106 кв. м / тис. чол.), що зумовлене високою
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концентрацією торгових площ у Рівному (179 кв. м. / тис. чол.),
найменша — в Північній Україні (71 кв. м / тис. чол.). Найгірші
показники насиченості спостерігаються у Сумах (53 кв. м / тис.
чол.). У Львові на тисячу мешканців припадає 62 кв. м торгових
площ продовольчих мереж. Це вказує на широкі можливості роз-
витку роздрібних мереж за умови покращення усіх інших показ-
ників.

На жаль, нестабільність політичної ситуації в Україні, особли-
во на при кінці 2012 року, що склалася у результаті виборів і змі-
ни правлячих сил у владі, змусило вітчизняних ритейлерів зайня-
ти вичікувальну позицію. Негативним фактором для розвитку
роздрібної торгівлі в Україні можуть стати нові закони, в основі
яких буде підвищення податків на акцизні товари, ввіз імпортних
продуктів в Україну, що призведе до збільшення їх вартості та
спаду попиту на них. На сьогодні дуже нестабільною є ситуація
на товари першої необхідності, таких як хліб, борошно та ін. По-
дорожчання цих товарів істотно вплине на населення, рівень до-
ходів яких є низьким, тому вони дуже чутливі до збільшення цін
на такі групи товарів. Нестабільність політичної ситуації заважає
прихід на наш вітчизняний ринок іноземних інвесторів. З одного
боку це є добрим фактором, адже тоді вітчизняним підприємцям
простіше конкурувати між собою. Але з іншого боку іноземні ін-
вестиції значно вплинули б на розвиток економіки України. При-
хід на ринок західних компаній сприяв би поширенню техноло-
гій, принципів господарювання та передової практики управління
бізнесом.

Нестабільність у сільськогосподарській сфері, незахищеність
селян і встановлення малих цін на їхню продукцію робить фер-
мерську діяльність невигідною, адже затрати на утримання фер-
ми не покриваються цінами, що встановлені на сільськогоспо-
дарську продукцію. За даними Державного комітету статистики
України площа сільськогосподарських угідь станом на 2011 рік
зменшилась на 0,2 %. Така ж сама нестабільна ситуація і у стати-
стичних показниках сільськогосподарських підприємств. Якщо
український уряд видасть ряд законів, які матимуть позитивний
напрям для сільськогосподарської сфери, то продукти харчуван-
ня, вироблені українськими фермерськими підприємствами, бу-
дуть коштувати набагато менше від продуктів харчування інозе-
много виробництва. Це дозволить підвищити рівень життя
населення та вплинути на рівень зайнятості населення країни.
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За даними Державного комітету статистики України обсяг ре-
ального ВВП ІІІ кварталу 2012 року порівняно із минулим пері-
одом зменшився на 1,3 %, а обсяг обороту роздрібної торгівлі
збільшився на 15,7 %. Такі дані свідчать про нестабільну еконо-
мічну ситуацію в Україні. Ринок роздрібної торгівлі має позитив-
ну тенденцію до збільшення свого обсягу, але не всіх учасників
ринку стосується така тенденція до збільшення.

Коливання курсу валют і спричинені цим явищем нестабіль-
ності у фінансовій сфері негативно впливають на фінансову полі-
тику України та призводять до змін цін на продукти харчування.
На український ринок продуктів харчування, що складається не
тільки із продуктів харчування вітчизняних виробників, а й з іно-
земних виробників товарів, дуже впливають економічні чинники,
які склалися у світі. На сьогодні економічна ситуація у світі не є
стабільною. Кризова ситуація, що утворилася у країнах Європей-
ського союзу, може істотно вплинути на поставку деяких проду-
ктів на український ринок.

Прогнозна чисельність населення України на 1 січня 2013
складе 45 547 800 чоловік. Згідно з даними Державної служби
статистики України, розміщеним на офіційному сайті відомства,
міське населення України складе 31 400 000 чоловік, сільське —
14 200 000 чоловік. У регіональному розрізі найбільша кількість
населення проживатиме в Донецькій області — 4,4 млн осіб, у
Дніпропетровській області — 3,3, в Києві — 2,84, у Харківській
області — 2,74 млн осіб. Найменший показник очікується в Кіро-
воградській області — 995,6 тис. осіб, Чернівецькій області —
907,1 і Севастополі — 383,4 тис. осіб. Для ринку роздрібної тор-
гівлі зменшення кількості населення означає зменшення попиту,
а, отже, і зменшення прибутків.

Наявний дохід населення України у III кварталі 2012 року
склав 301,8 млрд грн, що на 13,5 % більше, ніж у III кварталі
2011 року. Середньомісячна заробітна плата українців продовжує
рости, але не такими великими темпами (в цілому збільшується
на 100 грн щоквартально).

Рівень життя населення України в регіонах не відповідає рів-
ню європейських країн. Більша частина заробітку одного домого-
сподарства, а це 51 % від усіх сукупних витрат, йде на покупку
продуктів харчування.
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Відсутність робочих місць у регіонах країни несе в собі змен-
шення рівня достатку населення, зменшення народжуваності. Це
призводить до економічної нестабільності та невпевненості у со-
ціальній захищеності українців. Споживачі продуктів харчування
надають перевагу традиційним продуктам. На відміну від місько-
го населення, сільське населення вирощує необхідні для харчу-
вання продукти самостійно, що теж не сприяє розвитку роздріб-
ної торгівлі.

В Україні за останні роки дуже активно розвивається логісти-
чний сектор бізнесу. Логістичні компанії пропонують великий
спектр послуг, які значно полегшують діяльність роздрібного ма-
газину.

Дуже великі зрушення відбулися і у сфері інформаційних сис-
тем і технологій. На сьогодні на підприємстві роздрібної торгівлі
всі процеси автоматизовані. Вся документація ведеться в елект-
ронних форматах, що дозволяє швидко отримувати інформацію
по запасам продукції, графікам постачання, обсягах продажів і
багато іншого.

Нові винаходи відбулися у сфері виробництва споживчих то-
варів. З’явилися нові засоби комунікації, такі як Інтернет. На сьо-
годні дуже популярним є використання соціальних мереж для
спілкування зі своїми споживачами. На ринку реклами та марке-
тингу з’явилися нові рекламні носії, що є ефективнішими, ніж
старі засоби реклами. З’явилися нові послуги, які може надати
роздрібний магазин своїм покупцям, наприклад, пункти здійс-
нення електронних платежів та ін. Підприємство роздрібної тор-
гівлі виступає посередником між виробником і кінцевим спожи-
вачем. Тому послуги такого підприємства направлені як на
виробника, так і на споживача.

Споживач, що заходить у супермаркет, може отримати ряд
послуг, які супроводжуватимуть його від моменту входу до мага-
зину та до моменту виходу його із приміщення будівлі супермар-
кету. Повний перелік послуг вказано у табл. 1.

Послуги перед продажем вимагають тісного контакту роз-
дрібного підприємства з виробником і постачальником това-
рів, адже лише злагоджена співпраця обох впливає на успіх
роздрібного магазину — і тим самим впливає на вибір спожи-
вача та його прихильність до конкретного роздрібного мага-
зину.
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Таблиця 1
ПОСЛУГИ СУПЕРМАРКЕТІВ

Послуги перед продажем
Послуги, що супроводжують
клієнта впродовж всього від-
відування супермаркету

Послуги після
продажу

Планування асортиме-
нту товару, налаго-
дження контактів із по-
стачальниками

Дитяча кімната Пакування товарів

Приймання товару, ор-
ганізація умов

Послуги ремонту взуття,
годинників Доставка покупок

Обладнання місця для
викладки товару

Продаж авіа/залізничних
квитків Надання інформації

Викладка товару Обмін валют

Застосування засобів
реклами

Електронні бокси для опла-
ти платежів

Надання інформації на рі-
сепшн магазинуКонтроль якості товарів
Продавці-консультанти

Оформлення гаран-
тійної документації

Постачальник товарів, у свою чергу, також бере до уваги
імідж підприємства роздрібної торгівлі, його технологічне осна-
щення, місце розташування та рівень надання послуг. Роздрібне
підприємство та виробник товарів складають Договір, у якому
прописують основні положення їх взаємної діяльності, терміни
подачі замовлень, терміни поставки товарів, також прописується
ступінь відповідальності обох сторін за невиконання умов Дого-
вору та суму відшкодування збитків для однієї та іншої сторони.
Договір дає гарантії кожній стороні на чесну і вигідну співпрацю
та захищає у разі непередбачуваних ситуацій під час комерційно-
го процесу.

Істотним чинником впливу на вибір покупцем того чи того
роздрібного продавця є обсяг і видовий склад послуг, які він на-
дає. Ці послуги, як специфічна продукція роздрібної торгівлі, мі-
стять елементи, що стосуються самих товарів (якість, асортимент
тощо), а також не менш важливі елементи стосовно умов прода-
жу. Комплекс послуг сьогодні — це один із ключових засобів не-
цінової конкуренції, який дає магазину можливість посісти особ-
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ливе місце серед інших аналогічних торгових закладів. Роздрібні
магазини надають різний обсяг послуг до, в процесі та після про-
дажу товарів. Це пояснюється здебільшого двома причинами: по-
перше, різні товари потребують різного обсягу послуг, які нада-
ються торговим персоналом на різних стадіях придбання товару;
по-друге — різні споживачі віддають перевагу (і можуть собі до-
зволити) різним видам обслуговування при купівлі товару. Наве-
дені послуги повинні бути у кожному магазині роздрібних това-
рів і є стандартними для такого виду підприємства.

Послуги надають споживачеві роздрібного магазину додатко-
ву перевагу, адже сучасний формат торгівлі передбачає зосере-
дження якомога більше послуг, що може отримати і тим самим
викликати в нього «залежність» від обраного місця здійснення
покупок.

Українським підприємствам роздрібної торгівлі утримання
високого рівня маржі можливе, зокрема, завдяки наданню додат-
кових високомаржинальних послуг і покращенню рівня обслуго-
вування. Для цього необхідно постійно аналізувати вподобання
споживачів і вчасно впроваджувати нові продукти, які здобули
популярність на світових ринках. Наприклад, одним з перспекти-
вних напрямків для розвитку є інтернет-торгівля, що є доповнен-
ням до основного роздрібного бізнесу. Велика увага також має
приділятись маркетинговим заходам у соціальних мережах —
сьогодні рівень довіри споживачів до цього джерела інформації є
високим, особливо серед населення віком до 30—35 років.

Важливим фактором якості обслуговування у роздрібній тор-
гівлі є розвинута інфраструктура. Головною проблемою вітчиз-
няних ритейлерів є високі ціни за оренду приміщень під торгові
зали та склади. Особливо це стосуються Києва, де ціни за оренду
приміщень дуже високі, що робить розвиток такого бізнесу фі-
нансово недоступним для деяких підприємців.

Дослідження Світового банку показали, що за індексом логіс-
тичної ефективності Україна зайняла 102-е місце серед 155 країн.
Оцінювали за такими критеріями: ефективність процедур митно-
го оформлення, інфраструктура транспортної логістики, доступ-
ність і легкість організації міжнародних постачань. Частка аутсо-
рсингу в українській логістиці залишається низькою — в рази
менше, ніж у країнах Європи та США. На поточний момент бі-
льшість представлених в Україні компаній продовжують забез-
печувати логістику самотужки. Структурно на вітчизняному ло-
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гістичному ринку переважають операції, пов’язані з транспорт-
ною логістикою — 89 %, послуги складського зберігання — 8 %,
експедирування — 2 %, управління ланцюгами поставок — 1 %.

Міжнародна консалтингова та дослідницька фірма TNS Retail
Forward [5], яка спеціалізується на роздрібній аналітиці та страте-
гіях, у 2008 р. підбила підсумки 4600 опитувань головних покуп-
ців найпотужніших світових ринків Франції, Китаю, Німеччини,
США, Японії, Іспанії, Канади, Великої Британії щодо того, які
інновації, на їх думку, могли б бути запроваджені у роздрібній
торгівлі до 2015 р. (табл. 2) [1, 5].

Таблиця 2
ОЦІНКА НОВИЗНИ, ПРИВАБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК, % РЕСПОНДЕНТІВ [1, 5]

Інноваційне рішення
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о
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15

 р
.

Біометрична система оплати 41 26 67 60

Сенсорні екрани в роздягальні 40 23 57 73

«Розумні» візки 39 23 67 67

3D сканер 39 20 72 57

Спільні сайти для розвитку товарів 37 17 79 79

Інтернет-магазини 36 17 77 77

Побутові мережеві пристрої 31 19 63 54

Інтерактивне дзеркало в роздягальні 28 14 73 49

Використання мобільних телефонів для
розміщення та отримання замовлень 23 9 46 69

Голографічний помічник продавця 23 10 70 42

Соціальні інтернет-сайти (інтернет-спів-
товариства) 19 8 29 79

Отримання інформації про товари та
розпродажі на мобільний телефон 18 8 39 76
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Л. Лігоненко та Г. Красневич [1] виділяють такі ключові інно-
вації в роздрібній торгівлі:

− програмне забезпечення та обладнання для технології «вби-
вця черг» (англ. queue busting), що скорочує час очікування у че-
рзі на 70 %;

− автоматизація кеш-офісу в магазині (Cash Management) —
програмне забезпечення процесу обробки готівки;

− сучасні системи оптимізації використання поличного прос-
тору (наприклад, Optimal, Easy Shelf) передбачають комбінуван-
ня звичайних полиць з висувними, що збільшує площу викладки
товару на 15—20 %;

− для візуального мерчандайзингу був розроблений промо-
ушн-екрани, що встановлюються в будь-якому місці торговельної
зали та постійно інформують покупців про новинки та знижки;

− мікрокіоски та електронні цінники товарів допомагають по-
купцю швидко дізнатися ціну на товар, дату його виготовлення,
термін зберігання, виробника, знижки та розташування в торго-
вельній залі, наявність його в магазині.

На сьогодні найпопулярнішими форматами торгівлі являють-
ся: супермаркети, гіпермаркети та магазини «біля дому» (рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг форматів новостворених у 2010 р.
підприємств мережевої торгівлі [2]

У 2012 році оператори роздрібної торгівлі трохи поліпшили
свої позиції в порівнянні з минулим роком. У цілому за рік кіль-
кість магазинів у продуктовому сегменті збільшилася на 1—
1,5 %. Однак макроекономічна статистика говорить про те, що
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. Однак макроекономічна статистика говорить про те, що темпи
зростання сповільнюються. Населення України старішає і скоро-
чується, що в сукупності із залежністю рівня споживання від цін
на енергоносії ускладнює довгострокове прогнозування розвитку
галузі. У табл. 3 представлено ключові гравці ринку роздрібної
торгівлі України.

Таблиця 3
ОСНОВНІ КОМПАНІЇ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ РИТЕЙЛУ

Компанія Назва супермаркетів Кількість,
торгова площа

− «Сільпо» 215 магазинів

− Cash&Carry «Фоззі» (гіпер-
маркет) 5 магазинівFozzy Group

− магазини у дома «Фора»
і «Бумі» 147 магазинів

Ритейл-Девелопмент
АТБ-маркет

Мережа м’яких дискаунтерів
«АТБ» («економний супермаркет»)

543 магазина,
235,5 тис. кв. м

Фуршет Фуршет 107 магазинів

ЭКО «ЭКО-маркет» магазин біля дому
«ЭКО-маркет» гіпермаркет 85 магазинів

Холдинг «Рітейл
Груп», «Фудмаркет» «Велика Кишеня» 43 магазина,

120 тис. кв. м

Компанія «Спар-
Україна»

Spar (супермаркети, магазини бі-
ля дому, експрес-магазини) 33 магазина

Metro, Cash&Carry METRO 27 магазинів,
218 тис. кв. м

«Білла Україна» Мережа «Billa» (супермаркет) 21 магазин

BT Invest, НОВУС
Україна

Мережа «Novus» (супермаркет,
гіпермаркет) 18 магазинів

Ашан Україна Гіпер-
маркет Мережа «Ашан» (гіпермаркет) 8 магазинів

Компанія «Адвентіс»
(Караван) «Караван» (гіпермаркет) 7 магазинів
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Роздрібна торгівля продовольчими товарами у найближчі ро-
ки буде залишатися однією з найдинамічніших галузей українсь-
кої економіки. У міру розвитку вона буде наближатися до про-
гресивніших східноєвропейських ринків. У кінцевому підсумку
це знайде відображення у жорсткішій конкуренції між основними
гравцями.

На сьогоднішній день популярними стають такі формати ма-
газинів, як магазини біля дому — невеликий магазин, призначе-
ний для забезпечення поточних потреб покупців, що живуть не-
подалік. Найчастіше розташований безпосередньо в самому
будинку, на його першому або цокольному поверсі. Асортимент
такого магазину має бути максимально збалансованим і склада-
тися з товарів повсякденного попиту, оскільки покупки «поряд з
будинком» відбуваються щоденно і включають в себе основні
товари споживчого кошика.

Згідно з даними компанії GFK більшість опитаних споживачів
визнали, що такий формат магазинів є зручним [2]. Пропонуємо
розглянути табл. 4, в якій порівнюються споживацькі переваги у
виборі супермаркету та магазина біля дому.

Таблиця 4
ПОРІВНЯННЯ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН

ДВОХ ФОРМАТІВ ТОРГІВЛІ: СУПЕРМАРКЕТИ ТА МАГАЗИНИ БІЛЯ ДОМУ

Супермаркети Магазини біля дому

Недоліки Переваги Недоліки Переваги

Відсутність осо-
бистих контактів Великий асортимент Малий вибір

товару
Близькість
до будинку

Більша трата часу Оптові ціни, часто
розташований у ТРЦ

Ціни вищі
на 10 % Економія часу

Розглянемо перспективи розвитку інших форматів. Гіпермар-
кети — сегмент уже сформований і, на думку експертів, великого
росту та кардинальних змін не передбачається. Очікується зрос-
тання популярності супермаркетів, особливо розташованих у то-
ргово-розважальних комплексах. При купівлі продовольчих і не-
продовольчих товарів покупці надають перевагу магазинам із
самообслуговуванням, усе більше втрачаючи інтерес до неоргані-
зованої торгівлі. 1 січня 2015 року набуває чинності закон «Про
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безпечність та якість харчових продуктів», який заборонить про-
давати на агропромислових ринках необроблене молоко і сир до-
машнього виробництва, туші худоби, або їх частини, та інших
свійських тварин. Основний дохід ринків надходить від плати за
торгове місце в м’ясному або молочному ряду — багато ринків
закриються через нерентабельність.

Хоча темпи відкриття реальних магазинів у нових країнах збі-
льшились, популярним методом перевірки нових ринків серед
представників сфери роздрібної торгівлі стало відкриття онлайн
магазинів. Більшість підприємств здійснюють діяльність за до-
помогою різних каналів (наприклад, магазини, каталоги, Інтер-
нет-магазини, центри телефонного обслуговування, соціальні ме-
режі, цифрові табло, мобільний зв’язок), проте небагато з них
мають уявлення про те, як споживачі використовують наявні ка-
нали.

Споживачі стають ощадливішими, здійснюють контроль за
процесом здійснення покупок, досліджують різні джерела інфор-
мації та канали поширення продукції, щоб зробити найоптималь-
нішу покупку. Оскільки споживачі не розрізнять канали, підпри-
ємства роздрібної торгівлі повинні підтримувати безперешкодну
інтеграцію всіх свої каналів, а саме: доступ до повного асортиме-
нту товарів, інформацію про покупців та інформацію щодо замо-
влень.

Очікується, що у близькому майбутньому споживачі, найвіро-
гідніше, використовуватимуть мобільні пристрої, щоб отримати
інформацію про наявність товарів у найближчих магазинах, або
для того, щоб замовити товар у магазині та отримати його вдома.
Упродовж цього та весь наступний рік підприємствам роздрібної
торгівлі необхідно буде продовжувати розробку інноваційних ба-
гатоканальних рішень.

Українська електронна торгівля знаходиться тільки на початку
шляху. Однак останні два кризових роки підкреслили значення
Інтернет-магазинів у якості ефективного каналу просування то-
варів і послуг — онлайн продажі впали менше, ніж традиційний
роздріб. За рахунок цього онлайновим майданчикам навіть вда-
лося трохи збільшити свою частку в загальній структурі роздріб-
них продажів. Окрім цього, це призвело до появи електронних
продавців і виходу офлайн-ритейлерів у мережу.

Найбільша кількість Інтернет-магазинів України, безумовно,
розвиває свою діяльність у Києві. Серед лідерів Інтернет-про-
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дажів також Харків, Дніпропетровськ, Одеса. Активний розвиток
електронної комерції спостерігається в Донецьку, Луганську,
Криму [3]. На разі на українському ринку Інтернет-торгівлі опе-
рує, за підрахунками експертів, близько 1000 Інтернет-магазинів
з різним товарним асортиментом.

Серед крупних Інтернет-магазинів, представлених на терито-
рії України, варто виділити «Сокол» (sokol.ua) і «Розетка»
(rozetka.ua). Такий бізнес має багато обмежень, серед яких осно-
вним варто виділити відсутність якісної логістичної системи до-
ставки. При цьому відсутність власних торговельних площ до-
зволяють Інтернет-операторам запропонувати споживачам кон-
курентну ціну.

Віртуальний простір освоюють і конкуренти онлайн-магазинів
— стаціонарні мережі побутової техніки та електроніки. Якщо до
кризи мати власний сайт вважалося всього лише хорошим тоном
і ціни там не дуже відрізнялися від тих, що в торговому залі, то
зараз ситуація змінилася. Наприклад, в Інтернет-магазинах біль-
шості крупних мереж («Алло», «Мобілочка», «Фокстрот», «Ель-
дорадо», «Технополіс», «Comfy») електроніка і техніка на 5—
10 % дешевше, ніж у торгових точках.

Окрім Інтернет-магазинів, онлайн-покупці активно викорис-
товують Інтернет-аукціони та сайти порівняння цін: 88 % та 85 %
онлайн-покупців відповідно користувались цими ресурсами за
останні 12 місяців [2].

За останні півроку спостерігається значна динаміка у зростанні
кількості об’яв. Зокрема станом на 01.07.2013 налічувалось більше
4,5 млн оголошень, у той час як станом на початок 2012 року у
сервісі було зареєстровано біля 1 млн безкоштовних оголошень.

Незважаючи на швидкі темпи розвитку електронної торгівлі в
Україні, споживачі не поспішають повністю відмовлятися від
«старих звичок». Так, при купівлі через мережу Інтернет спожи-
вачі не поспішають повністю відмовитися від контакту з роздріб-
ним торговцем, обираючи при здійсненні замовлення дзвінок у
call-центр (63 %). Найпопулярнішими товарам серед найпопуля-
рніших товарів, що купуються в мережі, є комп’ютери та оргтех-
ніка (17 %), побутова техніка (14 %), книжки та періодичні ви-
дання (14 %), мобільні телефони та аксесуари (11 %). Товари
повсякденного споживання традиційно купується у роздрібній
мережі. Оплату покупок більшість споживачів усе ще здійснює
готівкою при доставці.
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Проте, незважаючи на це, в Україні існують фактори, які
стримують розвиток електронної комерції:

− споживча ментальність українців;
− низький рівень проникнення Інтернету в регіонах;
− відсутність законодавчої бази;
− відсутність налагодженої системи доставка товарів зі скла-

ду Інтернет-магазину покупцю.
Висновки
Як висновок можна сказати, що на місце традиційних гастро-

номів і універмагів, прийшли сучасні формати: супермаркети, гі-
пермаркети та великі торгові центри. Зараз роздрібна торгівля
України знаходиться на етапі розвитку Інтернет-магазинів і стано-
влення електронних супермаркетів. Особливою тенденцією остан-
ніх років є розвиток дощок оголошень (slando.ua, inforico.ua).
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АННОТАЦИЯ. Предложена новая методика управленческого ана-
лиза эффективности менеджмента относительно ресурсной поли-
тики отечественных предприятий и экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управленческий анализ, предприятие, эко-
номика.

SUMMARY. A new method of management analysis of performance
management on resource policy of domestic enterprises and eco-
nomies.

KEYWORDS: management analysis, enterprise economy.
Постановка проблеми. У цей час на ринках України знову

панує невизначеність. Загроза нової серйозної хвилі кризи, що
пророкується провідними економістами світу, впливає на й без
того невеселі настрої населення країни. Тому одним із найважли-
віших завдань учених і практиків, які потребують вирішення ря-
ду непростих питань, пов’язаних із просуванням на ринки вітчи-
зняних товарів і створення іміджу їхнім виробникам і реаліза-
торам. Для вирішення цієї проблеми необхідно підняти роль
управлінського аналізу підрозділів маркетингу в усіх вітчизняних
економіках і на їхніх підприємствах.

Формулювання мети статті. Актуальність цього завдання
підвищується у зв’язку з удосконалення ринкових відносин у
країні, зростання конкуренції на всіх ринках, невизначеністю в
закономірності розвитку економік країни, зношуванням їхніх ос-
новних фондів і дефіцитом фінансових коштів, кризовим станом
інфраструктури та ін. Названі фактори ускладнили управління рі-
зними ресурсами. Ефективність управління залежить від єдності
ритму й злагодженості роботи всіх економік. Це визначає нові
вимоги до оптимізації управлінських рішень на всіх рівнях мене-
джменту і ресурсної політики: створенні системи взаємодії, удо-
сконаленні використання коштів, взаємин із клієнтами, мотивації
праці співробітників і т.п. Значення управлінських рішень під-
вищується також у зв’язку з тим, що незабаром Україна вступить
у конкурентну боротьбу за ринки. Конкурентна боротьба ство-
рить стимули для:

— зниження собівартості продукції (витрат від її виробницт-
ва) і споживчих цін;

— забезпечення більш високого рівня якості продукції, надій-
ності її використання й відповідно до повного задоволення наяв-
них потреб населення;
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— виникнення нових потреб і способів їхнього задоволення за
рахунок додаткових видів послуг і ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умо-
вах конкуренція є важелем ринкових відносин, що розвиваються,
в Україні. Це те, що змушує кожну економіку підприємства ефе-
ктивно працювати й підвищувати свою конкурентоспроможність.

Прийняття зважених, перспективних рішень щодо різних ви-
дів ресурсів можливе на основі даних управлінського аналізу.
Мета його — виявити сильні й слабкі сторони діяльності еконо-
міки й окремих підприємств. Тому при проведенні маркетинго-
вих досліджень необхідно з’ясувати оптимальність стратегії гос-
подарювання й розвитку економік та їхніх підприємств, а також
ефективність здійснення менеджменту в кожній з них. Крім того,
необхідно оцінити привабливість продукції для потенційних клі-
єнтів, визначити її позиції на ринку (внутрішньому або міжнаро-
дному — свій рейтинг) і привабливість для зовнішніх інвесторів.
Нарешті, на основі цього виду аналізу визначаються резерви й
можливість підприємства або економіки в цілому адаптуватися
до змін, що відбувають у зовнішньому середовищі [4].

Необхідно також з’ясувати, чи розробляється стратегія за
принципом «від ресурсів — до стратегії», тобто, чи здійснюється
спочатку маркетингове дослідження, чи визначаються ресурси на
основі аналізу зібраних і даних, що були раніше.

Досліджується і стратегічний потенціал економік та їхніх під-
приємств шляхом визначення виробничої потужності; повноти
матеріально-технічного забезпечення, наявності трудових ресур-
сів і їхнього професіоналізму, рівня сервісу, якості управління і
якості роботи підрозділів, конкурентоспроможності продукції на
ринку й т.п.

Стратегічний потенціал Cп можна подати сукупністю видів
ресурсів

i

n

i
i POC ×=∑

=
Π

1
, (1)

де i — вид ресурсу; n — кількість ресурсів; Oi — потужність і-
того виду ресурсу;

Pi — імовірність наявності Oi потужності виду ресурсів. У та-
кий спосіб у загальному виді стратегічний потенціал конкретного
підприємства можна також відобразити функцією
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Сп = (Е1, Е2, Е3...Еn), (2)

де — Е1…Еn — елементи, що визначають стратегічний потенціал.
Крім того, під час дослідження необхідно звернути увагу на

те, як при розробці стратегії оцінюється стан бізнесу на підпри-
ємстві, виявити стратегічні проблеми, визначити, наскільки наяв-
ні ресурси і його можливості дозволяють задовольнити майбутні
потреби ринку [2].

Щоб оцінити внутрішню діяльність підприємства, насамперед,
варто орієнтуватися на вимоги зовнішнього середовища, на ме-
ханізми економічних й інших взаємин із цим середовищем і вну-
трішні відносини. Тобто необхідно аналізувати ресурси підпри-
ємства, його потенціал, зовнішні й внутрішні фактори, які істотно
впливають на результати роботи.

Звичайно, на зовнішні фактори вплинути неможливо. Завдан-
ня аналізу — за можливості більш повно й точно врахувати ситу-
ацію на ринку й зміни у суспільстві, після чого внести корективи
в діяльність підприємства. Особливо ретельно варто вивчати
конкурентне середовище на ринку й місце, яке займає підприємс-
тво на ринку.

Під час аналізу внутрішнього середовища уточнюються також
мета, завдання, структура підприємства, технології й кадровий
склад (кадрові ресурси).

Тобто йдеться йде про оцінку економічного потенціалу під-
приємства або економіки в цілому, про його порівняння з підпри-
ємствами інших видів економік у регіоні, визначенні місця на
внутрішньому й зовнішньому ринках. Оцінка проводиться за та-
кими показниками, як: асортименти товарів і послуг, обсяг їхніх
продажів, показник валового або чистого прибутку в цілому й від
кожного товару або конкретної послуги, кількість персоналу, на-
уково-технічний потенціал й ін.

Доцільно внутрішній потенціал і розвиток за минулий рік (ро-
ки) порівняти з аналогічними показниками інших видів економік
та їхніх підприємств. Можуть бути й інші способи оцінки своєї
діяльності, але головне, щоб забезпечувалася комплексність і си-
стемність. Однак головним показником ефективності управління
в економічній літературі прийнято вважати співвідношення ви-
трат на управління й отриманих при цьому результатів [7].

Слід підкреслити, щоб оптимально оцінити ефективність ме-
неджменту і ресурсної політики підприємства або економіку по-
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трібно розуміти різницю між висловами «організація і управлін-
ня» й «організація управління». Під організацією розуміють
структуру, кістяк, у рамках якого здійснюються певні заходи.
А управління — це сукупність скоординованих заходів, спрямо-
ваних на досягнення певної мети. Організація — «анатомія» під-
приємства, управління — його «фізіологія». Тобто, організація —
це «статика» справи, управління — його «динаміка».

Тому при проведенні управлінського аналізу варто виділити
такі питання:

— мета менеджменту і ресурсної політики підприємства;
— наявність пропозицій, нові товари й види послуг;
— факторний аналіз витрат підприємства (або собівартості

продукції);
— наявність фінансових ресурсів, можливі їхні джерела;
— система управління: структура й кваліфікація кадрів, спо-

соби їхньої мотивації, управлінська структура, традиції й ін. [4].
На нашу думку, результати ефективності менеджменту і ре-

сурсної політики підприємства (його потенціал) при управлінсь-
кому аналізі необхідно оцінювати так, як за кордоном — за 10-
бальною шкалою за такми критеріями:

1) якість менеджменту і ресурсної політики;
2) асортименти і якість товарів і послуг, що надаються;
3) фінансовий стан;
4) якість організації маркетингу й логістики;
5) уміння залучати талановитих фахівців, сприяти підвищен-

ню їхньої компетентності й професійного рівня, а також закріп-
лювати на підприємстві;

6) довгострокові капіталовкладення;
7) здатність до інновацій;
8) відповідальність перед суспільством і природою;
9) конкурентоспроможність на ринках.
Щоб розробити стратегію менеджменту і ресурсної політики

для конкретного підприємства потрібно щораз визначати пробле-
ми й їхню пріоритетність. Наприклад, що важливіше — підвищити
конкурентоспроможність за рахунок впровадження нових товарів
або послуг чи змінити ціни на них? Це повинен визначити керів-
ник підприємства залежно від кон’юнктури на ринку (сегменті),
цільових устремлінь керівництва й інших факторів [1].

Важливо визначити одну-дві основні проблеми, після вирі-
шення яких буде реалізована обрана стратегія. У цей час такою
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проблемою для вітчизняних економік й їхніх підприємств є супе-
речності між зовнішнім середовищем на ринку і виробничою орі-
єнтацією, а також наявністю пропозицій. Вирішувати таку про-
блему необхідно шляхом відновлення продукції й ресурсів,
шляхом впровадження нової концепції управління — маркетин-
го-логістичного менеджменту й постійного її розвитку. Варто
звернути увагу й на інші проблеми в діяльності економік, зокре-
ма на неефективне управління й організацію виробництва, невід-
повідність системи управління персоналом новим умовам й ін.

При визначенні основної й іншої проблем для економіки або
конкретного підприємства необхідно уникати їх підміни. Важли-
вість цього пояснюється тим, що правильне визначення проблем
сприяє успіху в конкурентній боротьбі за споживача на ринках.
Однак у цей час заміна одних проблем іншими розповсюджена
серед керівників усіх рангів економік і їхніх підприємств.

Для здійснення на підприємстві менеджменту і ресурсної по-
літики на основі маркетинго-логістичної концепції визначальне
значення має рівень аналізу внутрішньої інформації, що повинен
доповнюватися даними спостереження за ефективністю управ-
лінською діяльності й процесом прийняття управлінських рі-
шень. Вирішення основної проблеми знімає інші проблеми або
послаблює їхню гостроту [5].

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин загальними
проблемами вітчизняних підприємств є рівень менеджменту і ре-
сурсної політики, конкурентоспроможність, якість товарів і по-
слуг, недостатність пропозиції (не вистачає асортиментів проду-
кції). Крім того, конкретне підприємство має свої стратегічні
проблеми, зокрема, кадрові, структурні, управлінські, мотивацій-
ні, фінансові. Ці проблеми визначають конкурентоспроможність
вітчизняних підприємств на ринках.

Щоб бути конкурентоспроможними на ринку, підприємства
повинні на основі результатів аналізу критеріїв оцінки менедж-
менту і ресурсної політики усвідомлювати, виявляти й чітко
формулювати проблеми, а з урахуванням останніх розробляти
стратегію їхнього вирішень, шукати конкретні методи їх вико-
нання.

Для того, щоб одночасно підвищувати якість і конкурентосп-
роможність продукції підприємства й по можливості знижувати її
собівартість, необхідно проаналізувати використання основних
виробничих фондів, оборотних коштів й інших його ресурсів [3].
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До таких показників належить фондовіддача, фондоємкість,
оборотність оборотних коштів, коефіцієнт використання вироб-
ничої потужності підприємства (Кім). Цей показник можна визна-
чити за формулою:

К
пс

год
ім П

Р∑= (3)

де ∑ годР  — річний обсяг випускається продукції, млн шт;
Ппс — максимально можлива або планова продуктивність еко-

номіки, розрахована за формулою:

П 365⋅⋅⋅= грстрпс РN ϕ  / вΘ , (4)

де Nр — потужність підприємства;
Рст — середня норма випуску продукції, шт.;
грϕ  — середній коефіцієнт браку;

вΘ  — повний час роботи підприємства, діб.
У цілому ефективність будь-якого товару або послуги можна

визначити за формулою:

Э 100⋅
∆
∆

=
с

с
т З

П
, %, (5)

де сП∆  — корисний ефект (приріст прибутку) за нормативний
строк використання продукту (товару, послуги);

сЗ∆  — сукупні витрати за життєвий цикл використання про-
дукту.

Рівень конкурентоспроможності підприємства (Кпр) можна ви-
значити за формулою:

К ∑
=

→⋅=
п

i
ijjiпр Kba

1
1, (6)

де аі — питома вага i-того товару або послуги підприємства в зага-
льному обсязі продажів аналогічної продукції (i = 1,2....n; аi = 1);

bj — показник значимості j-того ринку, товарів і послуг;
Kij — конкурентоспроможність i-тої продукції на j-тому ринку

Kij = Кne.
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При виконанні управлінського аналізу менеджменту і ресурс-
ної політики дуже важливо з’ясувати, чи використовуються нові
показники оцінки якості продукції. Зокрема, розроблені останнім
часом вітчизняними вченими концепція й методика визначення
загальних (інтегральних) показників рівня якості продукції, що
включають відносні рівні виконання строків випуску продукції й
швидкостей її реалізації, комплексності стандартів якості  порів-
няно із кращими зразками або стандартами цих показників [6].

Сукупність цих показників дозволяє визначити обґрунтований
загальний (інтегральний) показник стандартів якості продукції
(К0) за формулою:

К ∑ ⋅=
п

jjо aК
1

 при ∑ = 1ja , (7)

де Кj — вимірники (параметри) рівня стандартів якості продукції;
а — питома вага i-тих показників якості, встановлення на ос-

нові маркетингових досліджень і переваг покупців;
n — кількість розглянутих параметрів якості (i = 1, 2,....., n).
Не слід забувати, що висока якість стандартів продукції не

може бути досягнута без достатнього рівня якості управління.
Яке повинно бути орієнтованим і погодженим з кінцевим резуль-
татом — якістю продукції.

При налагодженні статистики й регулярного обліку цих пока-
зників якості цілком можливо розробити конкретні нормативи
підвищення конкурентоспроможності підприємства, забезпечити
привабливість продукції для покупців і високу ефективність його
діяльності.

Конкурентоспроможність будь-якого товару й послуги визнача-
ється співвідношенням його ціни і якості. З огляду на бідність ос-
новної маси населення, цінова політика підприємств стає стратегі-
чно важливою проблемою підвищення стандартів якості продукції,
що дає змогу перемагати в конкурентній боротьбі на ринках [5].

В управлінському аналізі менеджменту і ресурсної політики
необхідно зосередити серйозну увагу на аналізі фінансового ста-
новища підприємств і економіки в цілому — сплаті податків і
структурі заборгованості. Точна оцінка фінансових можливостей
підприємства або економіки в цілому і їхніх зобов’язаннях до-
зволить вибрати оптимальні стратегії для вирішення конкретних
проблем. Ефективність стратегії можна визначити за формулою:



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

191

Ер = ∆П/ДО, (8)
де ∆П — приріст прибутку за рік, ДО — вкладення фінансових
коштів в інвестування.

Усе більшого значення набуває економічне обґрунтування
прийнятих рішень і заходів, спрямованих на підвищення ефекти-
вності інвестицій у розвиток інфраструктури підприємства або
економіки в цілому, забезпечення зниження видатків, собівартос-
ті й ін.

Показником ефективності інвестування можна вважати коефі-
цієнт рентабельності.

Коєфіцієнт рентабельності — це критерій так званої загальної
ефективності, прийнятої в якості такої умовно.

На практиці найчастіше для визначенні ефективності рішень
менеджменту щодо ресурсної політики використовуються порів-
няння, а не абсолютна оцінка. Вибір оптимального рішення з
економічної точки зору звичайно проводиться методом порів-
няння варіантів за терміном окупності інвестицій:

,
21

12
оk ЭЭ

KКt
−
−

= (9)

де K1 і K2 — сума інвестування в порівнювані варіанти; Э1 і Э2 —
річні видатки за цими варіантах.

Порівняння варіантів рішень можна проводити й за наведени-
ми витратами за формулами

Е1 = Э1 + ρДО1, (10)

Е1 =Е2 + ρДО2, (11)
де — нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності.

Оптимальним у такому випадку варто вважати варіант рішен-
ня, на виконання якого буде витрачено менше фінансів.

У випадку поетапного розвитку підприємства або економіки в
цілому доцільніше вибирати варіант рішення з найменшою су-
мою наведених витрат з урахуванням розриву в термінах.
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де До — інвестиції, вкладені до початку експлуатації об’єкта;
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ДО1 …ДО2 — інвестиції, вкладені через t1 … t2 років;
Эt — валові видатки за розглянутий рік;
tі — рік, що обмежує період підсумовування витрат за всіма

розглянутими варіантами.
Під час визначення критеріїв відносної економічної ефектив-

ності варіантів рішень варто враховувати вимоги законів України
(про підприємство, про бізнес й ін.) і особливості розвитку відно-
син на ринках. Для підприємства як критерій можна використо-
вувати розрахунковий прибуток. При цьому необхідно врахову-
вати й позагалузевий ефект, тому що оцінка ефективності
прийнятого рішення розрахунковим прибутком, його народно-
господарська ефективність може бути як завищена, так і заниже-
на. В умовах, коли пропозиції підприємства або економіки в ці-
лому не задовольняють попит населення або інших економік
через невчасне виготовлення товарів і розвитку інфраструктури,
ефективність інвестицій доцільно визначати й натуральними по-
казниками. Наприклад, приростом продукції на одиницю витрат.
Така оцінка доцільна при вирішенні окремих завдань [1].

Не менш важливим елементом у стратегії підприємства є гну-
чкість менеджменту і ресурсної політики. Досягається це за ра-
хунок вкладення коштів у навчання персоналу, швидкої реакції
на зміни кон’юнктури ринку, а також за рахунок своєчасної оцін-
ки ефективності існуючої структури керування й формування
альтернативної.

Вагоме місце в управлінському аналізі менеджменту і ресурс-
ної політики повинен займати аналіз діяльності конкурентів. На
підставі результатів аналізу діяльності конкурентів на ринку, з
обліком виявлених своїх сильних і слабких сторін (основної та
додаткової діяльності), необхідно виробити заходи, що дозволя-
ють зберігати конкурентні переваги на ринку і на його окремих
сегментах. Основний акцент у менеджменті варто зосередити на
підтримці унікальності своєї продукції й впровадженні нової [3].

Нематеріальні ресурси (імідж, кваліфікація персоналу, його
досвід і компетенція, ноу-хау й ін.) є якісними характеристиками
конкретних підприємств або економіки в цілому. На підставі ре-
зультатів аналізу таких характеристик реально визначаються си-
льні й слабкі сторони підприємства. Сильні сторони, що характе-
ризують підприємство, сприяють підвищенню його іміджу й
конкурентоспроможності, слабкі — знижують. Тому система
збуту товарів або послуг, стан фінансів, наукові розробки в краї-
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ні, рівень маркетингу й логістики, система менеджменту персо-
налом є також стратегічно важливими напрямами діяльності, що
дають конкурентні переваги.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проводити
управлінський аналіз менеджменту і ресурсної політики на вітчи-
зняних підприємствах або економіки в цілому в цей час складно,
тому що в їхній структурі непередбачені посадові особи, які б
відповідали за проведення такого аналізу. Немає й достатньої ін-
формації для проведення подібного аналізу, що пояснюється по-
ганою організацією управлінського обліку на додаток до бухгал-
терського обліку. А головне — вітчизняні керівники поки не
відчувають потреби в проведенні такого комплексного аналізу.

Управлінський аналіз у менеджменті управління є трудоміст-
ким і вимагає досить багато часу. Однак на підприємствах захід-
них країн такий аналіз проводиться один-два рази на рік. Це до-
зволяє вчасно виявляти слабкі місця й вживати заходів до їхнього
усунення, а в цілому — призводить до поліпшення рівня мене-
джменту, найважливішого чинника підвищення стабільності фі-
нансового становища галузі. Отже, такий досвід необхідно вико-
ристовувати на вітчизняних підприємствах.
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АННОТАЦИЯ: В статье анализируются основные модели регио-
нального развития Украины, принципи и проблемы их функциони-
рования.
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ANNOTATION: the article analyses the main models of regional
development in Ukraine and the principles and problems of their fun-
ctioning.
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systems, tupes of regional economic systems.

Постановка питання. Економічний розвиток України, як і
інших країн світу, характеризується невирішеністю багатьох ре-
гіональних соціально-економічних проблем. Тому забезпечення
стабільного динамічного розвитку регіонів нині є однією з найак-
туальніших теоретичних і прикладних проблем управління регіо-
нально-просторовим розвитком України.

Сучасний історичний період соціально-економічного розвит-
ку характеризується зростанням частоти екстремальних ситуа-
цій у природі і господарстві, швидкими темпами зміни економі-
чних і соціальних систем, зростанням складності політичних і
соціальних відносин. Наявні економічні і загальносуспільні тео-
рії неспроможні бути теоретичною основою ефективних моде-
лей регіонального розвитку, їх сталого економічного і соціаль-
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ного функціонування. Яскравим свідченням цього є сучасні ре-
гіональні кризові ситуації в світі. Загострення нестабільності
розвитку і зростання економічних загроз вимагає нових підходів
до визначення шляхів і нових моделей регіональної організації
господарства, забезпечення взаємозв’язаності і взаємозалежнос-
ті економічних і соціальних сфер життєдіяльності людей як
внутрі національних регіонів, так і окремих держав та їх союзів.

Світовий регіоналізм як важливий напрям цивілізаційного
розвитку сприяє формуванню моделі багатополярного світу, в
якому глобальні регіони домагаються консолідації сил, їх інтег-
рації для захисту власних інтересів. Регіоналізм інтересів ви-
ступає дієвим чинником динамічності і напрямів руху фінансо-
вих і товарних потоків і людських ресурсів. Це супровод-
жується нестабільністю регіональних політичних ситуацій, зро-
станням розриву між багатими і бідними регіонами. Конкурую-
чи між собою, жоден із регіонів не спроможний дати відповідь
на питання, що і як треба робити, щоб реалізувати своє цивілі-
заційне призначення.

З економічної точки зору регіони приречені на співіснування,
оскільки це обумовлено нерівномірністю розподілу природних
ресурсів, кліматичних умов, земельних ресурсів, що є підставою
для обміну між регіонами ресурсами і продуктами праці. Еконо-
мічні системи регіонів завжди будуть відрізнятися рівнями еко-
номічного розвитку, співвідношеннями між ресурсами і потреба-
ми в них, ефективністю економічної і соціальної діяльності. Це
лежить в основі формування різних типів регіональних економі-
чних систем і різних моделей регіонального розвитку. При цьому
модель розуміється як певна схема організації і функціонування
регіональної соціально-економічної системи.

Аналіз наукових джерел і публікацій. Регіональна наука
завжди приділяла значну увагу теорії і практиці регіонального
розвиту. При цьому в моделях регіонального розвитку деякі вчені
особливого значення надавали мінімізації витрат при регіональ-
ній організації господарства (Й. Тюнен, А. Вебер, В. Крісталлер,
А. Льош та ін.), інші — агломераційному ефекту (Д. Фрідман,
Ф. Перру та ін.) та регіональному саморозвитку тощо.

Сучасна регіональна наука значну увагу приділяє і типології
регіональних економічних систем, їх елементів і взаємодії між
ними. Так, О. Г. Гранберг виділяє такі типи регіональних утво-
рень, як економічні зони, крупні економічні райони, регіони на
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базі адміністративно-територіального поділу, територіально-ви-
робничі комплекси різних типів як елементів крупних регіонів

Вагомий науковий внесок у розвиток теорії регіонального
розвитку зробили Воблий К.Г., Діброва О.Т., Дорогунцов С.І.,
Долішній М.І., Заставний Ф.Д., Мікула Н.А., Паламарчук М. М.,
Пістун М. Д., Поповкін В.А., Шаблій О.І., Фащевський М.І., Чу-
маченко М. Г., Чернюк М. Г.,Чужиков В. І., Шевчук Л.Г. і багато
інших вчених України.

Особлива увага розвитку регіонів приділяється у Раді Європи,
Парламентській Асамблеї Ради Європи, Конгресі місцевих і регі-
ональних влад Європи, Міністрами держав Ради Європи, відпові-
дальними за регіональне планування. Так, Парламентською Аса-
мблеєю та Конгресом місцевих і регіональних влад Європи було
підготовлено і затверджено «Керівні принципи сталого просто-
рового розвитку Європейського континенту», де визначені меха-
нізми посилення європейських інтеграційних процесів шляхом
транскордонного, міжрегіонального і міжнаціонального співробі-
тництва. Дотримання зазначених у документі принципів при роз-
витку регіонів сприяє досягненню регіонального збалансованого
сталого розвитку. Окремі із цих принципів уже імплементовані в
наукові засади і практичні рекомендації регіонального розвитку
України.

Постановка завдання. Регіональна наука виходить із того,
що кожен регіон є складною за структурою і функціями підсис-
темою вищої за рангом системи. В ньому поєднуються підприєм-
ства, інфраструктура, житло тощо. Таким чином формується пев-
на регіональна структура господарства, яка характеризується
спільністю території, на якій розміщені різні об’єкти. Для них
притаманна певна єдність, яка обумовлена в першу чергу спіль-
ністю території, інфраструктури, рекреації, управління тощо. Так
утворюються локальні моделі соціально-економічних систем. Рі-
зні форми територіальних структур виробництва, розселення, ре-
сурсів і їх взаємозв’язаність формують специфічні регіональні
моделі господарювання — вузлові, ареальні, зональні, глобальні
тощо.

Аналіз функціонування таких моделей свідчить про те, що на
регіональному рівні усі об’єкти утворюють єдину територіальну
соціо-еколого-економічну систему. Територіальна єдність — це
лише один з елементів цієї системи. Важливу роль у функціону-
ванні кожного елемента і їх сукупності в регіоні має відігравати
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виробничо-територіальна взаємозв’язаність та управління. Од-
нак, у нинішніх ринкових умовах господарюючий суб’єкт фун-
кціонує переважно автономно з розвинутим корпоративним
управлінням, яке не завжди враховує потреби регіону. Тому ва-
жливо законодавчо, нормативно і координаційно спрямувати
функціонування кожного економічного суб’єкта в регіоні на ви-
рішення стійкого і збалансованого в економічній, соціальній та
екологічній сферах розвитку регіону. Звідси випливає, що для
кожного типу регіону чи кожного окремого регіону у зв’язку зі
специфічністю його структури і функцій буде доцільною своє-
рідна (специфічна) модель розвитку. Тим більше, що об’єктами
державної регіональної економічної політики є регіони різних
типів — автономна республіка, області, міста Київ і Севасто-
поль, адміністративно-територіальні райони, міста обласного і
районного значення, міськради, селища, сільради і села. Для
кожного з них характерне специфічне поєднання економічних і
соціальних елементів, форм їх зосередження, вертикальної і го-
ризонтальної взаємозв’язаності, що характеризує складність
відносин у регіоні. Цим пояснюється значна кількість моделей
регіонального розвитку України та необхідність аналізу про-
блем їх функціонування.

Виклад основного матеріалу. Функціонування любої регіо-
нальної системи включає її гармонійний соціально-економічний
розвиток — забезпечення стабільності економічної системи, по-
ліпшення якості життя населення, збереження і розвиток ланд-
шафтного, культурного і природного надбання, міжгалузеву коо-
перацію, міжрегіональну та глобальну інтеграцію у відповідних
сферах діяльності. Остання в нинішніх умовах набуває все біль-
шого значення. Тому розроблені Радою Європи Керівні принци-
пи сталого просторового розвитку Європейського континенту ці-
лком слушні для регіонального розвитку України, оскільки
охоплюють інтереси регіону з урахуванням його глобальних і ре-
гіональних конкурентних переваг.

Для аналізу моделей регіонального розвитку України необхід-
но враховувати наявні такі типи регіонів:

• Україна як макрорегіональна світова соціально-економічна
система;

• національні макрорегіональні соціально-економічні системи
за особливостями функціонування:

      — економічні райони України.
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• Регіональні соціально-економічні системи, що базуються на
адміністративно-територіальних засадах організації діяльності:

      — республіканська система;
      — обласні системи;
      — міські системи зі спеціальних статусом;
      — міські системи;
      — селищні системи;
      — міськради;
      — сільради;
      — територіальні громади.
• Регіональні економічні системи, що базуються на поєднанні

індустріальних і аграрних видів діяльності:
      — індустріальні системи;
      — індустріально-аграрні системи;
      — аграрні системи.
• Регіональні системи за рівнем та особливостями функціону-

вання:
     — високий рівень розвитку;
     — середній рівень розвитку;
     — депресивний рівень розвитку.
• Регіони за особливостями геопросторової організації:
     — центральні;
     — периферійні;
     — прикордонні;
     — міждержавні.
Диференціація природних, економічних, соціальних, екістич-

них умов і геоположення регіонів України обумовили їх відмін-
ності в економічному зростанні і розвитку. Більшість регіонів і
територіальних громад не спроможні вирішити місцеві соціальні
та економічні питання розвитку. Це призводить до зростання бід-
ності населення, безробіття та асоціальної поведінки окремих
груп населення. Загострення соціально-економічних проблем і
неможливість їх вирішити власними силами регіонів призводить
до очікування допомоги з «центра», тобто з центральних органів
державного управління. Так зароджується патерналістська мо-
дель регіонального розвитку. Її ознаками є надія на державне фі-
нансування не лише загально-національних проектів, орієнтова-
них на місцевий розвиток, але й проектів, що стосуються
місцевого самоврядування. Перерозподіл державних коштів чи
коштів регіонів-донорів між окремими регіонами консервує дер-
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жавну опіку регіонів, їх споживацькі підходи. Саме патерналіст-
ська модель розвитку регіонів є нині переважаючою в Україні.
Вона поширена в старопромислових регіонах, моногалузевих мі-
ських і сільських поселеннях і гірських районах. Така модель
призводить до зростання асиметрії регіонального розвитку, поси-
лення диспропорцій соціально-економічного розвитку, контраст-
ності рівнів і якості життя населення. Зміна такої моделі вимагає
як загальнодержавних рішень, так і активізації діяльності місце-
вих органів влади та органів місцевого самоврядування, виходячи
з конкурентних переваг регіонів, використання місцевих ресурсів
і організаційно-управлінських можливостей, посилення партнер-
ства з бізнесом тощо.
Друга модель регіонального розвитку, яка активно функціонує

в Україні, — це державно-партнерська, в якій держава в особі
центральних державних органів управління та регіональних дер-
жавних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування
в особі рад формують і реалізують регіональну політику в Украї-
ні. Перевагою цієї моделі регіонального розвиту є те, що вона ба-
зується на бюджетах регіонів усіх рівнів — від зведеного бюдже-
ту держави в цілому до бюджету населеного пункту, де є ви-
конавчі органи місцевого самоврядування. Недоліком цієї моделі
є те, що в умовах дефіцитності бюджетних ресурсів регіони не
мають змоги вирішити усі нагальні регіональні проблеми. Крім
того, в регіональних бюджетах часто відсутні кошти або їх недо-
статньо для виконання делегованих державою регіонам повнова-
жень. Таким чином проголошені державою соціальні зо-
бов’язання можуть бути виконані лише частково. Це вимагає
підвищення партнерських функцій місцевого самоврядування з
метою зростання ролі регіонів на стадії формування бюджетних
ресурсів, поліпшення між — бюджетних відносин, удосконален-
ня формування доходів місцевих бюджетів.
Третю модель регіонального розвитку можна віднести до ад-

міністративно-територіальної. Суть її полягає в тому, що фак-
тично існують адміністративно-територіальні одиниці, які віді-
грають важливу роль у регіональному розвитку України. Мається
на увазі наявність міськрад, які можуть охоплювати міста, сели-
ща і села. Так, Алуштинська міськрада включає одне місто, одне
селище і 24 сільські населені пункти; Ялтинська міськрада вклю-
чає 2 міста, 21 селище і 9 сіл. Цей приклад свідчить про те, що
адміністративно-управлінська діяльність розвитком регіонів —
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окремих міст і сіл надто централізована. До того ж такі адмініст-
ративно-територіальні одиниці не передбачені Конституцією
України. Поліпшення цієї моделі регіонального розвитку можли-
ве лише в разі проведення системної адміністративно-терито-
ріальної реформи.

Певну роль у регіональному розвитку відіграє адміністратив-
ний статус і значення міст. З 459 міст України 180 міст мають
спеціальний статус, тобто республіканське, обласне чи районне
значення. Цей статус позначається не лише на адміністративно-
му, але й економічному значенні міських господарських компле-
ксів при формуванні бюджетних ресурсів. Цим самим держава
наділяє їх певними преференціями порівняно з іншими містами,
хоч Конституцією України це не передбачено.
Четверту модель регіонального розвитку можна назвати са-

моврядно-декларативною. Суть її полягає в тому, що згідно
Конституції України місцева громада є основою місцевого само-
врядування. Однак, це можна вважати лише декларацією, оскіль-
ки ні в законі про місцеве самоврядування, ні в інших актах не
повною мірою визначена адміністративно-правова складова сис-
теми місцевого самоврядування, його соціально-економічна фун-
кція, територіальна (регіональна) основа місцевого самовряду-
вання, механізми управління регіональним розвитком тощо.
Вирішення цього питання як і згаданих вище можливе шляхом
внесення змін до відповідних законів, у тому числі і до Основно-
го закону. Це ще важливо і тому, що в Конституції України до
регіонів віднесено адміністративно-територіальні одиниці облас-
ного рангу і 2 міста (Київ, Севастополь). Для забезпечення соціа-
льно-економічного розвитку інших типів регіонів із врахуванням
їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демогра-
фічних особливостей, етнічних і культурних традицій, як це пе-
редбачено ст. 132 Конституції України, необхідні додаткові зако-
нодавчі акти.
П’яту модель регіонального розвитку можна назвати законо-

давчо-нормативною. У 2005 р. був прийнятий Закон України
про стимулювання розвитку регіонів, який мав вирішити законо-
давчим шляхом розвиток головним чином депресивних регіонів.
При чому в цьому законі регіонами вважались лише 25 областей і
міста Київ і Севастополь. Однак він не став головним механізмом
розвитку регіонів, оскільки недостатньо обґрунтована сутність і
стан депресивності регіонів обласного рангу. Крім того, основ-
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ним джерелом стимулювання регіонів були бюджетні централі-
зовані кошти. На державному рівні періодично приймались рі-
шення щодо стимулювання того чи іншого регіону. Таким чином
можна відзначити обмеженість законодавчого забезпечення регі-
онального розвитку України, а також необхідність його модерні-
зації з урахуванням європейського законодавства, зокрема Керів-
них принципів сталого просторового розвитку Європейського
континенту.
Шосту модель регіонального розвитку можна назвати корпо-

ративно-функціональною. Суть її полягає в тому, що регіона-
льні конкурентні переваги сприяють зосередженню в регіонах
економічної діяльності крупних корпорацій, компаній, холдингів.
Такі регіони характеризуються територіальною концентрацією
ринкової інфраструктури, інноваційних видів діяльності, фінан-
сових установ, кластерів, представництв різних бізнесових струк-
тур, зосередженням кваліфікованих працівників тощо. Ці регіони
характеризуються і високою територіальною концентрацією ви-
робництва, інфраструктури, соціальної сфери тощо. Важливим є і
те, що саме в таких регіонах розміщені центральні офіси компа-
ній, що забезпечує надходження їм коштів від діяльності підпри-
ємств, які знаходяться за межами даного регіону. Це є додатко-
вим стимулом соціально-економічного розвитку таких регіонів.
Вони часто виступають донорами розвитку інших регіонів. В да-
ному випадку проблемою є те, що податкові надходження до мі-
сцевих бюджетів від діяльності філіалів компаній по місцю їх
розміщення не поступають. Це ускладнює проблеми соціально-
економічного розвитку регіонів, у яких функціонують підприєм-
ства, але їх юридична реєстрація відбувається лише за місцем
знаходження центрального офісу.
Сьому модель регіонального розвитку можна назвати інтегра-

ційною. Її суть полягає в тому, що, виходячи з переваг територі-
альної концентрації підприємств, установ, організацій форму-
ються територіально інтегровані структури виробництва, інфрас-
труктури і розселення. Переваги для бізнесу полягають у тому,
що зменшується рента розміщення із-за менших витрат на фор-
мування інфраструктури — доріг, водопостачання, водовідведен-
ня, енергопостачання тощо. Важливу виробничу роль у такому
випадку відіграє і можливість комплексування — інтеграції з ін-
шими наявними чи можливими партнерами. Суттєве значення у
цьому випадку має і концентрація виробництва та населення як
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споживачів. Так формується місцева (регіональна) виробничо-
збутова інтеграція на базі збалансованості регіонального попиту і
пропозиції. Така модель регіонального розвитку характерна го-
ловним чином для великих міст та індустріальних регіонів.
Восьму модель регіонального розвитку можна назвати транс-

кордонною. Суть її полягає у формуванні на прикордонних тери-
торіях суміжних держав регіону з особливим економічним меха-
нізмом функціонування господарства. В Україні уже реалізовані
проекти транскордонного співробітництва по всьому периметру
кордону у вигляді Єврорегіонів. Така модель організації міждер-
жавного співробітництва сприяє активізації розвитку периферій-
них регіонів сусідніх держав, посиленню довіри і дружнього
співробітництва жителів суміжних країн, поліпшенню політико-
психологічної ситуації в прикордонних регіонах.
Дев’ята модель регіонального розвитку — кластерна. Її суть

у тому, що розвиток регіонів відбувається завдяки формуванню
кластерів як неформально об’єднаних організацій і фірм, які
зв’язані між собою технологічною і економічною ознакою та гео-
графічною близькістю. Оскільки кластери можуть розвиватись на
засадах інноваційності, оптимального використання інвестицій,
інтеграції економічної і соціальної політики, концентрації на ре-
гіональному рівні, то вони можуть бути важливим чинником
економічного розвитку. В Україні є певний досвід функціонуван-
ня таких кластерів. Однак значного поширення така модель ще
не набула.

Таким чином, виходячи із зазначеного, моделей регіонально-
го розвитку може бути багато, що обумовлено особливостями
організації соціально-економічної діяльності, виходячи з конк-
ретних конкурентних переваг регіонів, а також з економічної,
соціальної чи політичної доцільності. Моделі являють собою
динамічні системи організації господарства і тому вони можуть
змінюватись, доповнюватись, оптимізуючись стосовно конкрет-
ної ситуації.

Висновки. Зростання ролі зовнішніх чинників у визначенні
шляхів розвиту регіонів актуалізує проблему більш широкої імп-
лементації механізмів ЄС та основних положень Європейського
континенту в державну регіональну політику України. Серед цих
принципів і механізмів найбільше значення для України мають:

• запровадження і дотримання стратегічного планування, про-
грамування і проектування регіонального розвитку України;
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• компліментарності — спільного фінансування певних прое-
ктів коштами ЄС, регіонів і місцевої влади;

• субсидіарності — передача певних функцій і повноважень
центра в регіони;

• партнерства національної, регіональної і місцевої влад —
забезпечення тісної координації їх діяльності;

• удосконалення адміністративно-територіального устрою, йо-
го ідентифікація з адміністративно-територіальним устроєм ЄС;

• застосування моделі державної підтримки депресивних регі-
онів;

• застосування організаційних і фінансових механізмів (суб-
сидій) з метою зменшення безробіття в регіонах;

• розвиток транспортної інфраструктури з метою збільшення
доступу до інших регіонів.

Реалізація моделей регіонального розвитку має базуватися на
наступних засадах:

• вплив на активність бізнесу (підприємницьку діяльність)
шляхом досконалої податкової системи, реєстрації і ведення біз-
несу;

• вплив на купівельну спроможність населення регіону;
• вплив на імміграцію спеціалістів для бізнесу;
• створення сприятливих соціальних, економічних та інших

мотивів для організації бізнесу;
• стимулювання саморозвитку регіонів через податки, субси-

дії, дотації тощо;
• стимулювання регіонального попиту;
• збалансування регіональної кооперації між виробничими і

споживчими партнерами;
• сприяння дотриманню екологічних вимог ведення бізнесу в

регіоні;
• сприяння створенню виробничої і соціальної інфраструкту-

ри в містах і селах тощо.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

АНОТАЦІЯ. Авторами запропоновано розробку практичних рекоме-
ндацій щодо використання маркетингових інструментів у діяльно-
сті вітчизняних підприємств сфери туристичних послуг та ефектив-
них маркетингових рішень у подоланні протиріч у взаємодії
суб’єктів економічної діяльності та оптимального розміщення ре-
сурсів.
Маркетинговий підхід у діяльності вітчизняних підприємств індуст-
рії туризму дозволяє вирішити ринкові проблеми найраціональщ-
ним шляхом, своєчасно виявляти ринкові можливості і використо-
вувати їх, планувати і організовувати надання послуг з урахуван-
ням передбачуваних тенденцій споживчого попиту.
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КЛЮЧОВІ СЛОВА: якість послуг; сфера послуг; маркетинг послуг;
маркетингове управління; сервісне підприємство; ринок туристич-
них послуг; туристична послуга; маркетинг тур продукту; споживча
цінність; комплексна системи управління якістю.

АННОТАЦИЯ. Авторами предлагается разработка практических
рекомендаций по использованию маркетинговых инструментов в
деятельности отечественных предприятий сферы туристических
услуг и эффективных маркетинговых решений в преодолении
противоречий во взаимодействии субъектов экономической дея-
тельности и оптимального размещения ресурсов.
Маркетинговый подход в деятельности отечественных предприя-
тий индустрии туризма позволяет решить рыночные проблемы
наиболее рациональным путем, своевременно выявлять рыноч-
ные возможности и использовать их, планировать и организовы-
вать предоставление услуг с учетом предполагаемых тенденций
потребительского спроса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество услуг; сфера услуг, маркетинг
услуг; маркетинговое управление; сервисное предприятие; рынок
туристических услуг туристическая услуга, маркетинг турпродукта;
потребительская ценность; комплексная системы управления ка-
чеством.

ABSTRACT. The authors propose the development of practical
recommendations for the use of marketing tools in the activities of
domestic enterprises in the sphere of tourism services and effective
marketing solutions to overcome the contradictions in the interaction of
economic actors and the optimal allocation of resources.
Marketing approach in the activities of domestic tourism enterprises
can solve market problems in the most rational way, promptly identify
market opportunities and use them to plan and organize the provision
of services taking into account projected trends in consumer demand.

KEYWORDS: quality of service, services, marketing services,
marketing management, service company; tourism market of tourist
services, marketing of tourism products, customer value, compre-
hensive quality management system.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Стратегічною
метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна визначити
створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристи-
чного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні
потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплекс-
ний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів
при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного
довкілля. Програма дій, зорієнтована на досягнення цієї мети,
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має бути синхронізованою із загальними темпами становлення
ринкових механізмів і співвідносною з політикою структурних
реформ в економіці. Вона повинна також враховувати накопиче-
ний досвід розвитку туризму у світі, що створює сприятливі умо-
ви доопрацювання та розроблення відповідної нормативно-
правової бази туризму. Нарощування темпів і підвищення ефек-
тивності роботи підприємств сфери туризму, становлення турис-
тичної галузі як однієї з провідних галузей вітчизняної економіки
стримується невирішеністю низки питань, розв’язання яких по-
требує пошуку адекватних засобів і методів організації підпри-
ємницької діяльності, орієнтованих на прискорення науково-
технічного прогресу, посилення акценту на кінцевого споживача,
врахування зростаючої конкуренції та демонополізації і дивер-
сифікації всіх сфер економіки.

Важливим фактором, що визначає ефективність застосування
туристичними підприємствами сучасних маркетингових комуніка-
ційних технологій безумовно виступає ситуація, що склалася як на
міжнародному так і на вітчизняному туристичних ринках. Такі по-
казники, як структура та ємність туристичного ринку в цілому та
по окремим його сегментам, рівень конкуренції, кон’юнктурні ко-
ливання, розвиток інфраструктури, запити споживачів тощо, в пе-
ршу чергу, визначають зміст і форми реалізації маркетингової і,
відповідно, комунікаційної стратегії підприємства. Найактуальні-
шою платформою для просування туристичного продукту є Інтер-
нет. Аналіз цих тенденцій, на наш погляд, повинен стати першоче-
рговим завданням при дослідженні проблем управління
маркетинговими комунікаціями туристичних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми турис-
тичних послуг висвітлені в багатьох туристичних періодичних
виданнях та Інтернет-ресурсах. Дослідженню тенденцій і про-
блемам туристичних послуг приділяється в наш час значна увага
вітчизняними та зарубіжними фахівцями: Кудла Н.Є., Правик
Ю.М, Тупкало В.М., Кларк Г., Бриггс С. та ін.

Мета та завдання статті. Метою наукової статті є розробка
рекомендацій, щодо підвищення ефективності функціонування
реклами в Internet туристичних підприємств.

Виклад основного матеріалу. За існуючих умов для України
розвиток туристичної галузі є життєво важливим, оскільки ту-
ризм є одним із важливих чинників стабілізації розвитку вітчиз-
няної економіки, підвищення рівня зайнятості населення, постій-
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ного і динамічного зростання його добробуту. Відповідно до ст. 3
Закону України «Про туризм» № 3295-ВР від 15.09.95 р. «Держа-
ва проголошує туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку
національної культури та економіки».

На сьогоднішній день туристична галузь вважається висопри-
бутковою, так, у 2011 році світові доходи від туризму дорівнюва-
ли 252288,9 тис. грн. За умови розвитку галузі з такою швидкістю
в 2013 році за прогнозами ВТО світові доходи від туристичної ді-
яльності складуть орієнтовно становитиме 22,8 млрд грн, а у
2020 році очікується отримання 2000 млрд дол. США.

Україна має достатній природний потенціал для того, щоб ста-
ти країною з розвиненою туристичною індустрією. Для розвитку
в’їзного туризму, Україна має значні рекреаційні ресурси, багатий
арсенал історичних, архітектурних і культурних пам’яток. Приро-
дний потенціал дає змогу розвивати, такі популярні останнім ча-
сом у світі види спортивного туризму, як мисливський, рибальсь-
кий, гірський, кінський та ін. Автомобільний зв’язок із країнами
заходу дозволяє розширити автотуризм і транзитний туризм. До
того ж Україна має винятково сприятливі умови для розвитку залі-
зничного, авіаційного та річкового видів туризму. Існуючий еко-
номічний, природно-географічний і культурно-історичний потен-
ціал України та її столиці дає можливість прогнозувати істотне
збільшення асортиментного рівня послуг гостинності.

Отже, найвищими темпами кількість підприємств, що займа-
ється туристичною діяльністю, почала зростати після прийняттям
Закону «Про туризм» і зміною державної політики в галузі тури-
зму.

За даними Держкомкордону, в поточному 2012 році спостері-
галась тенденція по збільшенню потоку іноземних туристів в
Україну приблизно на 8 %  порівняно з минулим роком. Згідно з
даними минулого сезону, найбільше Україну відвідують туристи
з Росії — більше 232 тисяч чоловік, Польщі та Білорусі — понад
78 тисяч, Німеччини — 24 тисячі, Голландії — 22 тисячі, США
— 20 тисяч, Молдови — близько 18 тисяч, Великобританії — по-
над 13 тисяч, що склало близько 80 % усіх іноземних туристів,
які в’їхали в країну. Найбільше виїжджали українські громадяни
у Росію більше 3310 тисяч чоловік, Польщу — 29 тисяч, Угор-
щину — 880 тисяч, Молдову — 800 тисяч, Білорусь — 608 тисяч,
Словаччину — 250 тисяч, Чехію — 132 тисячі, Туреччину — 920
тисяч, Німеччину — 85 тисяч. Румунію — 62 тисячі чоловік [2].
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Це пояснюється передусім тим фактом, що Україна має тісні
економічні та політичні зв’язки з країнами СНД, і в першу чергу
з Росією. Метою відвідування України туристами з РФ є насам-
перед ділові поїздки. Причому російські туристи прибувають
здебільшого самоорганізовано та не потребують особливої уваги
з боку виробників послуг і підприємств посередників, що є орга-
нізаторами туристичної подорожі (туроператорів, турагенств).
По-друге, збільшення транзитного потоку через Україну з країн
СНД призвів до росту числа одноденних відвідувань. На роздуми
наводить той факт, що туристи, які прибувають в Україну з роз-
винутих країн (таких як Німеччина, Великобританія, Франція,
США, Італія, Канада), складають лише 7 % відвідувачів держави,
водночас за даними ВТО саме ці країни забезпечують майже по-
ловину туристичних витрат. Це означає, що саме туристи з цих
країн є найбільш бажаними для України.

Тенденція скорочення частки організованого туризму спосте-
рігається в усьому світі. Все більше людей самостійно організо-
вує свої поїздки, уникаючи послуг туристичних агентств. В
Україні, також, на фоні зростання в’їздного потоку туристів вза-
галі, частка в ньому організованого туризму зменшується. Так,
кількість іноземних громадян, які прибули в Україну з метою ор-
ганізованого туризму, має сталу тенденцію скорочення.

Іноземні туристи, які скористалися послугами українських тур
агентств в 2011 р., перебували в Україні переважно з метою відпо-
чинку (53 %) та у службовій поїздці (35 %) решта відвідань 12 %
припадала на лікування, спортивно-оздоровчий і релігійний туризм.

Найбільша питома вага діючих туристичних підприємств
України станом на 1.01.2011 р. складає близько 60 % у загальній
структурі — колективної форми власності, 30 % перебувають у
приватній власності, державної власності складає 5 %, а власнос-
ті інших держав — 0,5 %. Отже, 95 % підприємств перебуває в
недержавній формі власності, що створює умови для підвищення
ефективності їх роботи в результаті появи власника, зацікавлено-
го в підвищенні кінцевих результатів діяльності.

У той же час, останніми роками зростає кількість українських
туристів, що віддають перевагу подорожам за кордоном держави.
Це в переважній більшості подорожуючі з метою відпочинку, що
обрали зарубіжні курорти в пошуках кращого сервісу, так як по-
слуги, що надаються підприємствами інфраструктури туризму в
Україні мають недостатньо високий рівень якості.
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Отже намітилися наступні тенденції розвитку туристичного
ринку України: зростання конкуренції в боротьбі за туристів і
відповідно зростання вимог туристів до якості послуг, що нада-
ються; збільшення частки виїзного туризму; скорочення частки
організованого туризму; деякий перерозподіл відвідувань з осно-
вних мотивацій, хоча іноземні туристи, які скористалися послу-
гами українських тур агентств перебували в Україні переважно з
метою відпочинку та у службовій поїздці.

Дані тенденції туристичного ринку України мають безпосере-
дній вплив і напрями та особливості розвитку комунікаційної ді-
яльності туристичних підприємств і держави в цілому. Так, із
збільшенням конкуренції, більшість підприємств починають ро-
зуміти і відповідно застосовувати в своїй діяльності маркетингові
комунікації з метою ширшого інформування про туристичні по-
слуги, що пропонуються підприємствами.

Важливим фактором при управлінні системою маркетингових
комунікацій є сегментація ринку. Тому, наступним етапом ми ви-
значимо потенційних клієнтів туристичних послуг.

Нами було проведено опитування потенційних споживачів ту-
ристичного продукту, з якого визначили головне, а саме, викори-
стання опитуваними вільного часу (рис. 1).
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Рис. 1. Пріоритети у використанні вільного часу
споживачів туристичного продукту, %
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Серед опитуваних представників цільової аудиторії лише
6,13 % вільний час використовують у туристичних цілях. Проте,
відсоток людей, що дотримуються активного способу відпочин-
ку, теж не дуже високий (спорт — 6,51 %, прогулянки — 9,96 %,
розважальні заклади — 2,68 %). Їх можна віднести до потенцій-
них клієнтів туристичної сфери, адже ця категорія найбільш схи-
льна до подорожей через свою дієвість.

Якщо підсумувати реальну клієнтуру, то виходить 25,28 %. Ця
суму представляє можливий обсяг попиту при правильному по-
зицію ванні туристичного продукту на ринку з вдалим інформа-
тивним супроводженням.

Аудиторією, що приймала участь в опитуванні, було також
проаналізовано виходячи з віку, освіти, сімейного бюджету.

Стратегічно реклама повинна бути орієнтована на людей з рі-
зним рівнем освіти, але з достатнім рівнем доходів. Проте, за вка-
заними вище до туристичних агентств звертаються більше людей
з вищою освітою. Воно й не дивно, адже споживач з широким
колом інтересів і кругозором цікавиться культурно-пізнавальною
стороною туристичної послуги, а саме в цьому й полягає першо-
чергова сутність туризму — в пізнанні невідомого.

Підприємства галузі туризму повинні позиціонувати свій про-
дукт з орієнтацією на споживачів, рівень доходів яких становить
понад 1000 грн, їх частка на ринку становить 52 %. Це є досить сут-
тєвий показник, що вказує і на гарантію існування постійного попи-
ту з боку даної групи споживачів, й, відповідно, на гарантію реалі-
зації пропонованого продукту з отримання запланованого прибутку.

За наведеними даними можна скласти портрет типового поте-
нційного споживача або клієнта туристичної фірми. Отже, послу-
гами туристичних агентств цікавляться переважно люди віком
20—45 років, що мають вищу освіту та середньомісячний прибу-
ток понад 1500 грн. Наступним етапом аналізу є дослідження
ефективності використання системи маркетингових комунікацій
у діяльності туристичних підприємств.

Слід відзначити, що керівники туристичних підприємств ро-
зуміють необхідність формування ефективного процесу маркети-
нгових комунікацій. Так як, вони є одним з найважливіших важе-
лів впливу на поведінку споживача, формування думки про
туристичне підприємство та його продукцію, на вибір споживача
та його наступне сприятливе ставлення до туристичної фірми. Це
також, одна з умов конкурентоспроможності на ринку туристич-
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них послуг. Так, 90 % опитуваних відповіли, що основним захо-
дом, яке вживає туристичне підприємство для успішної діяльнос-
ті, є активізація рекламної діяльності.

На ефективність управління маркетинговими комунікаціями
впливає багато чинників як зовнішнього, так і внутрішнього по-
рядку, котрі на різних етапах розвитку суспільства формують се-
редовище, в якому діє та чи та підприємницька структура.

Відповідно до аналізу особливостей організації інформаційно-
рекламної діяльності туристичних підприємств, нами було визна-
чено про необхідність просування туристичного продукту на зо-
внішній ринок.

Міжнародний туризм — один із найперспективніших напрям-
ків розвитку світового господарства. На сьогоднішній день він є
третьою по прибуткам галуззю і на перспективу його значення
буде і далі зростати.

Як свідчить світовий досвід, для просування національного
туристичного продукту на зовнішньому ринку потрібна централі-
зована діяльність у цьому напрямі за організаційної та фінансової
підтримки держави. Окремо взята туристична фірма не може ши-
рокомасштабно рекламувати національний туристичний продукт.
Наприклад, у Великій Британії існує державна структура, яка за-
ймається дослідженням туристичного ринку, її складовою є ме-
режа з 70 туристичних представництв у різних країнах світу, що є
найперспективнішим ринком для реалізації британського проду-
кту. Держава виділяє 80 млн фунтів стерлінгів на рік для ринко-
вих досліджень, рекламно-маркетингової діяльності, у тому числі
участі у міжнародних туристичних салонах, ярмарках, виставках.
Видання рекламно-інформаційної продукції різними умовами, а
також утримання закордонних туристичних представництв.

Уряд Греції щорічно виділяє на інформаційно-рекламну діяль-
ність понад 10 млн дол, Туреччина — 65 млн дол., Угорщина — 14
млн дол. США. В Іспанії, Сінгапурі, Таїланді, Польщі і інших
країнах державна реклама національного туристичного продукту
фінансується виключно за державні кошти. В деяких країнах ви-
користовуються кошти підприємницького сектора. Так, витрати на
рекламу Франції і Великобританії підприємницького сектора в 5—
6 разів перебільшують державний бюджет. В Україні також рек-
ламою туристичних послуг за кордоном займаються самі фірми.

Для виявлення специфіки маркетингових комунікацій туристи-
чних підприємств нами було досліджено близько 15 підприємств.
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Аналізуючи структуру системи маркетингових комунікацій туро-
ператорів, можна зазначити, що більш як половина коштів припа-
дає на рекламні заходи, друге — стимулювання збуту і персональ-
ний продаж, третє — зв’язки з громадськістю. Також було
визначено, що основними джерелами отримання інформації є дру-
кована реклама — 37 %, скористалися порадою друзів — 33 %.
Тобто, у зв’язку з низьким рівнем довіри до туристичних підпри-
ємств більшість споживачів при виборі туристичного продукту
звертаються до поради своїх знайомих. Причиною такої ситуації є
відсутність у діяльності туристичних підприємств виваженої дов-
гострокової програми налагоджування зв’язків з громадськістю.

Це підтверджує велике значення і необхідність використання
в діяльності туристичних підприємств персонального продажу та
зв’язків з громадськістю, які направлені на створення та підкріп-
лення іміджу, а також врахування не ціленаправлених комуніка-
ційних акцій туристичних підприємств.

Туроператори використовують у своїй діяльності всі носії рекла-
ми. Найбільша увага приділяється рекламі в пресі, на другому місці
знаходиться інтернет-реклама, на третьому — виставкова діяльність.
Щодо інших видів, то тут потрібно виділити певну особливість так
реклама на радіо та телереклама мали переважно разовий характер.
Це пов’язано з високою вартістю даних видів рекламування.

Друкована реклама — один із засобів поширення рекламної
інформації туристичних підприємств. Привабливість друкованої
продукції туристичної фірми забезпечується за рахунок барвис-
тих високоякісних фотографій ландшафтів, історичних визначе-
них пам’яток, готельних комплексів та інших об’єктів туристи-
чної діяльності. Друковані рекламні матеріали туристичної
фірми широко використовуються в ході різних зустрічей, а зде-
більш поширюються на виставках, розсилаються поштою поте-
нційним клієнтам, а також вручаються відвідувачам туристич-
ної фірми, що звертається з метою одержання цікавлячої їх
інформації.

Радіо до останнього часу залишається неосвоєним туристич-
ними фірмами рекламним носієм. Одна з причин цього вкрай ни-
зька вивченість ефективності реклами на радіо в туристичному
сегменті, що обумовлено специфікою такого виду послуг. Висо-
кий ефект шляхом аудіо впливу досягається тільки при створенні
якісного рекламного слога, що заворожує привертає увагу слуха-
ча з перших тактів. Як правило, реклама на радіо використову-
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ється туристичними підприємствами для інформування й нагаду-
вання.

Особливість вуличної реклами (чи то банерні щити, чи стікери
на транспорті) — яскраво виражений іміджевий ефект (близько
45 % глядачів запам’ятовують елементи фірмового стилю, в ре-
зультаті чого формується стратегічне ставлення до реклами і її
довгостроковий вплив). Тим часом значення зовнішньої реклами,
яка давно вже відвоювала лідерські позиції на закордонних рек-
ламних ринках, визначається і у вітчизняній практиці, у першу
чергу в аудиторіях великих міст.

Телереклама має специфічні риси. По-перше, телебачення має
широкі можливості сприяти цілеспрямованому впливу та очіку-
вати бажану реакцію глядацької аудиторії. Завдяки комбінуван-
ню зображення, кольору, рухів і звуку досягається широке охоп-
лення, добру географічну та демографічну вибірковість.

Туристичні фірми використовують такі види телереклами: ре-
кламні ролики, рекламні телезаставки, рекламні телерепортажі та
програми.

У структурі витрат на систему маркетингових комунікацій ту-
роператори та турагентів друге місце займає стимулювання збу-
ту. Це пояснюється кількома причинами:

— відбувається зниження ефективності реклами, що виявля-
ється в зростанні недовіри до неї, збільшення її вартості, насиче-
ності засобів масової інформації рекламними зверненнями;

— посиленням конкуренції на ринку туристичних послуг, спо-
живачам стає все важче розрізняти різні туристичні підприємства;

— усе частіше керівництво сприймає стимулювання збуту як
ефективний засіб підвищення рівня продаж, оскільки споживачі
більш схильні обґрунтовувати свій вибір ціновими міркуваннями.

Туристичні підприємства використовують широку систему
знижок. Найбільшою популярністю в діяльності туристичних
підприємств користується застосування сезонних знижок, напри-
клад, для товару так званого «гарячого» продажу; знижки при-
урочені під певну рекламну акцію. Існують знижки для корпора-
тивних клієнтів. Більшість туристичних підприємств не викорис-
товують у своїй діяльності зв’язки з громадськістю. Це пов’язано
в першу чергу з відсутністю в організаційній структурі працівни-
ка, який виконує дані функції. Тому, із засобів, які застосовують-
ся на підприємствах, є лише зв’язки з пресою та корпоративне
обслуговування.
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У світовій практиці туристичної галузі Інтернет став не-
від’ємною частиною надання послуг. Інтернет використовується
як інформаційний канал. За його допомогою всі учасники турис-
тичного ринку обмінюються корисною інформацією, мають мо-
жливість порівнювати її та аналізувати. Графічні можливості Ін-
тернет посилюють використання даного виду реклами в діяль-
ності туристичних фірм. Компанії створюють спеціально інфор-
маційні сторінки, рекламні буклети та проспекти. Фотографії го-
телів та інших туристичних об’єктів посилюють наочне уявлення
покупцем туристичного продукту.

За рівнем представлення в мережі онлайнові туристичні ре-
сурси українського Internet пропонуємо розділити в такий спосіб:
туристичні портали; сайти гарячих путівок; Web-сайти туристич-
них фірм; Web-сайти туристичних організацій (асоціацій); Web-
сайти туристичних видань; віртуальні Internet-тури. В середньо-
му одна туристична фірма розміщує близько 17 своїх пропозицій.
Витрати становлять від 40 до 60 у.о. Це значно вигідніше, ніж
розміщувати інформацію інформаційного характеру в газетах зі
спеціальними рубриками.

Висновки. Проведений аналіз динаміки та структури турис-
тичного ринку України виявив наявність низки тенденцій і про-
блем, які суттєво впливають на комунікаційну політику туристи-
чного підприємства. Як в Україні, так і в усьому світі, спостері-
гається подальша тенденція до скорочення частки організованого
туризму, коли все більше людей самостійно організовують свої
поїздки, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Заслуговує на увагу те, що значного поширення набуває прак-
тика застосування туристичними фірмами реклами в глобальній
мережі Internet. Нами запропоновано рекомендації щодо підви-
щення ефективності функціонування реклами в Internet туристи-
чних підприємств:

1. Рекламувати свій сайт, зазнаючи Web-адресу на всіх візит-
них картках, фірмових бланках, листівках, каталогах та інших ат-
рибутах підприємства.

2. Доцільно є поєднання Web-сайту туристичних підприємств
з рекламування своєї послуги на туристичних порталах і пошуко-
вих серверах.

3. Здійснювати спеціальну професійну підготовку працівників
туристичної агенції, оскільки ефективність Internet-реклами за-
лежить не лише від величини бюджету та раціонального вибору
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мережі туристичних ресурсів, а й від оперативності працівника та
всього персоналу підприємства.

4. Необхідність відслідковування рейтингу відвідувань різних
розділів туристичного сайту, географія відвідувачів.

Зміни на ринку туристичних послуг не могли не позначитися і
на характері поведінки споживачів даних послуг і на пріоритетах
вибору того чи того джерела отримання достовірної інформації
про ринок. Як показали дослідження, основним джерелом отри-
мання інформації про послуги туристичних підприємств є думка
та поради друзів, ділових партнерів (45 %), а власне реклама
складає лише 38 % від кількості опитаних. Це пов’язано в першу
чергу зі зниженням рівня довіри до пропозицій туристичних під-
приємств, що можна пояснити відсутністю в діяльності туристи-
чних підприємств виваженої довгострокової програми налаго-
джування комунікаційних зв’язків. Тому велике значення має
більш активне використання, при розробці комунікаційної полі-
тики, технологій персонального продажу та зв’язків із громадсь-
кістю (для створення позитивного іміджу), а також застосування
неформальних, нецілеспрямованих комунікаційних акцій.

Україна належить до країн, де туризм як активний спосіб про-
ведення дозвілля заохочувався державою, пропагувався та сти-
мулювався шляхом соціалізації туристичних послуг і тому був
сприйнятий більшістю населення як складова способу життя. По-
ліпшення рівня та умов життя вводить туризм до споживчої сус-
пільної моделі, особливо міського населення, стимулюючи попит
і формуючи ринок туристичних послуг.
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Постановка проблеми. Практично всі засади маркетингу ба-
зуються на свободі волі і вибору людини. Така свобода може бу-
ти тільки результатом свідомої поведінки [1-10]. Але, хоча наш
мозок і працює постійно, експериментально доведено, що тільки
10 % цієї роботи реалізується усвідомлено, контрольовано. Інше
— автоматизми. Айтрекери — пристрої, що фіксують рух зіниці
при погляді на щось, показують, що ми споглядаємо картинку по-
іншому, аніж думаємо (наряди, а не осіб, жінок, а не пейзажі і
т.п.). Результати МРТ засвідчують, що нейронні мережі мозку
визначають вибір рішення раніше, ніж людина подумає (усвідом-
лює), що ухвалила це рішення. Тобто мозок посилає суб’єкту си-
гнал, що рішення ухвалено. Якщо мозок самодостатній і може
обійтися без зовнішнього світу, тоді як впливають на поведінку
мета, ситуації, інші люди, суспільство у цілому? Відомо, що
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Жанна д’Арк діяла за велінням голосів, при цьому змінила хід іс-
торії. Чернігівська Т. В. та інші психологи під час експериментів
щодо слухових галюцинацій (вони були виключно суб’єктив-
ними в мозку людини) фіксувала роботу сприймаючих систем,
нібито людина реально чула і відчувала. Із зовнішнього світу у
вухо нічого не поступало, але за свідченнями мозку можна було б
сміливо стверджувати, що людина чує вухами. Тобто, навіть
об’єктивні дані експерименту такими не можна вважати без пев-
них уточнень і конкретного контексту.

Нової інтерпретації питанню про свободу волі і усвідомле-
ність вибору (вчинку) людини, зокрема у контексті його соціаль-
ної детерсінації, надає феномен, який об’єктивно виявити не міг
але сформулював в одному зі своїх висловів Сеченов: «Мозку все
одно чи людина реалізує дію, чи вона її бачить або обдумує, пе-
редбачає». Існування дзеркальних нейронів, які відіграють важ-
ливу роль у розумінні ефектів натовпу і наслідування, а також
споглядання людиною себе з боку, було встановлено пізніше.
Той факт, що живі істоти, в думках (у власній свідомості), як у
дзеркалі відбивають поведінку інших дозволило виявити випад-
кове спостередення науковців. Під час експериментів лаборант
зайшов в лабораторію і узяв горішок з тарілки, з якої годували
мавп і в мозку у цих мавп в моторних відділах кори, зафіксували
активність, нібито сама мавпа узяла цей горіх. Повторення експе-
рименту підтвердило попередній результат.

Таким чином, наведена вище теза про рівень скеровування і
усвідомлення людиною прийняття важливих рішень у власному
житті, на фоні роботи нейронних мережі мозку, незалежно від
волі людини, хоча і на базі раніше набутого суб’єктивного досві-
ду та прийнятих соціальних стандартів, залишається декларатив-
ною. За такого контексту принциповими виявляються відмінності
між виконанням людиною реальної дії (поведінкового акту), її
плануванням, а також згадуванням і повторенням, дилема «діяч-
виконавець» у поведінці споживачів. Гостро постає питання
об’єктивності результатів досліджень з використанням установок
медичної техніки або інших, спостереження та інтерпретації по-
ведінки з боку і т.п.

Так, науковий авторитет світового рівня Вольф Зінгер не ві-
рить в існування необмеженої волі суб’єкту в класичному сенсі
цього поняття [11]. «Необхідно виходити з того, що людина зро-
била те, що зробила тому, що в той конкретний момент її мозок
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не міг ухвалити іншого рішення, — стверджує він. Припущення
про те, що у цей момент можна було зробити інший вибір, з ней-
робиологічної точки зору є необгрунтованим». Наші бажання —
це «простір варіантів», який може бути вузьким або широким за-
лежно від зовнішніх або внутрішніх рамок, таких, як, наприклад,
закони або психічні порушення, особисті спогади або культурні
установки. Холоднокровний вбивця має нещастя володіти низь-
ким «порогом вбивства і саме тому суспільство має захищати се-
бе від злочинця. Вирішення цієї проблеми — не кримінальна
анархія, а інша концепція права, що враховує соціальний аспект».

У маркетинговому моделюванні поведінки споживачів, на ос-
нові експериментальних даних не можливо зробити однозначних
висновків, прийняти одну з поширених у науці позицій остаточ-
но, що стосуються ідентифікації кордонів, між процесами, на-
приклад, сприйняття і усвідомлення, усвідомлення і пам’яті і т.п.,
між сутністю нераціонального, інтуйтивного, емоційного, несві-
домого, містичного, духовного, а також чіткого визначення усіх
прямих і зворотних системних зв’язків.

Постановка цілі. Метою статті є систематизація наукових
уявлень про свободу та зумовленість вибору споживачів, опра-
цювання прогресивних засад моделювання взаємодій зі спожива-
чами у маркетингових системах.

Результати дослідження. Вивчення свідомості традиційно
було в основному прерогативою філософії і мало велике значен-
ня для психології та інших наук про поведінку щодо розуміння
співвідношення свідомості і матерії. Базова теза тут визначала,
що спеціально організована матерія (мозок) є носієм свідомості.
Дослідження нейрологічних коррелятов психічних процесів
отримало розвитку з появою нових методів — функціональної
магнітно-резонансної спектроскопії і магнітоенцефалографії. Пе-
рший фіксує зміну потоку крові, що супроводжує зміни роботи
нейронів в живому мозку, відображаючи тим самим локалізацію
різних центрів мозку. Завдяки другій вимірюють магнітні поля,
які породжуються електричними потоками, що виникають усере-
дині нервових клітин мозку, що дозволяє прослідкувати зміну ак-
тивності в часі.

Концепції обробки інформації та інструкціонізські теорії роз-
глядають мозок як комп’ютер, що переробляє інформацію. При
цьому залишається незрозумілим, хто створює чи закладає про-
грами переробки інформації. Доводиться припустити, що або
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«інструкція» з сприйняття і обробки сигналів міститься у зовніш-
ньому середовищі, або мозок має містити керівника його роз-
витком.

На противагу ним розвиваються інші теорії [12, 13]. Напри-
клад, Джеральд Едельман стверджує, що світ для новонародже-
ного предстає як набір неврегульованих, хаотичних сигналів, і
лише набутий досвід (але не заздалегідь задана інструкція) до-
зволяє класифікувати ці сигнали, відокремити серед них зв’язки,
що сприймаються як той або інший об’єкт, співвіднести їх з при-
ємними або загрозливими подіями. Фіксація досвіду індивіда
відбувається шляхом конкурентного відбору груп нейронів і си-
напсів, закономірності якого подібні до закономірностей природ-
ного відбору в еволюціонуючих популяціях.

Так, наприклад, нейрони зорової кори від початку не спеціалі-
зовані, і кожен відповідає на достатньо широкий спектр сигналів.
Для окремих нейронів ці спектри можуть декілька розрізнятися.
Між нейронами є множинні синаптичні контакти, встановлені
більш менш випадковим чином. Коли пред’являється візуальний
стимул (наприклад, риска, рухома вгору і управо), всі реагуючі
на неї нейрони випускають електричні імпульси з однаковою ча-
стотою. Коли стимул зникає, нейрони можуть залишатися актив-
ними, але імпульси більше не корелюють. Між синхронно реагу-
ючими нейронами контакти посилюються, і ці нейрони
об’єднуються в групу. Згодом збудження одного з нейронів гру-
пи провокує активність інших нейронів, тобто вся група починає
реагувати на стимули як єдине ціле. Синапси між нейронами, пе-
ріоди активності яких не співпадають, послабляються або взагалі
зникають. Формування таких груп нейронів в різних зонах кори
— і зоровій, і слуховій, і моторній, — починається ще до наро-
дження (нейрони з початково неврегульованими зв’язками (пер-
винним репертуаром). З часом, групи нейронів набувають конк-
ретної спеціалізації. Наприклад, у зоровій корі одні групи краще
реагують на вертикально зорієнтовані об’єкти, інші — на горизо-
нтальні і т.д. На кожен сигнал, залежно до ситуації, відповідає
безліч груп — одні краще, інші — гірше.

Спектри сигналів, що розпізнаються різними нейронними
групами первинного репертуару, частково перекриваються. Тоб-
то одна група реагує на декілька сигналів, і на кожен сигнал реа-
гує декілька груп. Існування таких функціонально еквівалентних,
але різних за властивостями груп називається виродженням репе-
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ртуару і надзвичайно важливе для подальшого розвитку людини,
так само як існування спектру різноманітних ознак важливе для
дарвіновської еволюції видів.

Можливість утворення спеціалізованих груп є результатом
еволюції і закріплена генетично. Проте у кожному конкретному
випадку структура кори — те, як саме об’єднані нейрони в гру-
пи і яка їх спеціалізація — не зумовлена ні генетичною програ-
мою, ні середовищем. Генетично визначається тільки найзага-
льніша схема розташування зон у корі: зорової, слухової,
асоціативної та інших. Нервова система кожної людини уніка-
льна. Формування нервових структур є результатом соматичної
селекції, що відбувається за життя, закономірності якої подібні
еволюційним.

Конкурентний характер процесів утворення нервових струк-
тур ілюструють відомі експерименти Хьюбела і Візела, проведені
ще в 60-х роках. Вони досліджували структуру зорової кори ко-
тенят, а саме ділянки, пов’язані з лівим та правим оком, які фор-
муються на 4-6 тижні після народження. Одне око кошеняті за-
кривали і від непрацюючого ока майже не поступали нервові
імпульси, зв’язки між непрацюючими нейронами не утворювали-
ся. Коли око після закінчення 6 тижнів відкривали, воно виявля-
лося функціонально сліпим, не дивлячись на те, що всі його
структури зберігалися.

Якщо кошенят після народження розміщували у так званому
«горизонтальному» середовищі, де немає вертикальних стимулів,
то у них не формувалися групи нейронів, що розпізнають остан-
ні. Після перенесення в звичайне середовище такі кошенята «не
бачать» вертикальних предметів — натикаються на стільці, пали-
ці, якщо вони не лежать і т.п. Пізніше котенята можуть навчитися
розпізнавати вертикальні стимули — відбувається зміна спеціалі-
зації частини вже сформованих груп. Проте після завершення се-
нзитивного періоду таке навчання малоефективне. Аналогічним
чином на конкурентній основі формуються зв’язки і в інших зо-
нах кори.

Між групами первинного репертуару, що функціонують як
єдине ціле, також встановлюються зв’язки на конкурентній ос-
нові. І ці групи груп складають вторинний репертуар. Групи
груп вступають в наступний раунд селекції. Встановлюються
асоціації сигналів різної модальності (звукових і зорових і так
далі). У основі подій відбору лежить просторово-часова коор-
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динація активності нейронів. Така координація досягається за
рахунок процесів «повторного введення» (reentry), за терміно-
логією Едельмана, або зворотніх зв’язків у формуванні досвіду.
В результаті селекції груп нейронів у корі формуються ієрархі-
чно організовані системи, що розпізнають певні поєднання сиг-
налів, — зорові карти, слухові карти, глобальні карти і так далі
Процес асоціації стимулів, що приводить до утворення «карт»,
відповідає процесу категоризації стимулів, що поступають із зо-
внішнього світу у поєднанні з сигналами від внутрішнього се-
редовища організму.

В процесі еволюції мутації, рекомбінації і дрейф генів є осно-
вними джерелами мінливості; фенотипічні функції забезпечують
зіткнення з середовищем і відбір найбільш до неї пристосованих;
диференційоване відтворення фенотипов приводить до збере-
ження в наступному поколінні результатів відбору. Аналогічно,
мінливість в онтогенетичному розвитку мозку виникає за раху-
нок випадкових зв’язків в колекціях груп нейронів і посилення
або ослаблення вже існуючих синапсів; поведінка (спочатку в ос-
новному випадкові реакції, а у міру формування категорій — все
більш і більш впорядковане) приводить до апробації середовища;
адаптивні реакції, повторювані частіше за інші, супроводжують-
ся збереженням і посиленням синапсів тих нервових груп, які їх
забезпечують.

Якщо в біологічній еволюції конкуренція приводить до заги-
белі або зниження репродуктивного успіху менш пристосованих,
то у розвитку мозку конкуренція веде до включення нейронів в ті
або інші конкуруючі групи і до посилення або ослаблення синап-
тических зв’язків.

На перший погляд, теорія Едельмана та подібні до неї утво-
рюють золоту середину між уявленнями про мозок як генетично
детермінованого і повністю сформованого досвідом. Проте, з од-
ного боку, хоча Едельман використовує термін «свідомість», він
та його послідовники пишуть і говорять скоріше про «мозок». З
іншого, правильно було б сказати, що вони створили у науці нові
концептуальні версії старих ідей з використанням авторської те-
рмінології ідіосинкразії, аніж принципово нові теорії. Модель
мозку аналогічна нервововим мережам, повторні входи — зворо-
тнім зв’язкам, відбір — спеціалізації нейронів, зокрема у теорії
Анохіна.
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Враховуючи вищезазначене, найбільш результативним у мо-
делюванні ринкових взаємодій на основі закономірностей пове-
дінки людини вбачається представлення свідомості у системній
цілісності її рівнів (рис. 1), з відповідним розподілом ролей
суб’єкта активності: мислитель, виконавець, діяч.

 
«Я» і моє 
сприйняття 
реальності

Реальність 
Здатність людини 
подивитися на 

себе «зі сторони», 
сприймане «Я» 

Рис. 1. Формування картини світу людини

За загальною схемою думка активує групи клітин мозку,
які, наприклад, породжують рух тіла, через активацію інших
груп нервових клітин, що і призводить до цілісної дії. Проте це
відбувається не завжди. Наприклад, під наркозом, коли кліти-
ни мозку не менш активні, активація клітин не призводить до
дії. За підходами Джеральда Едельмана, відмінності тільки в
синхронізації зазначених груп клітин. Під наркозом і в комі
(людина без свідомості), мозок активний (нейронна активність
спостерігається), але синхронізація і упорядкування нейронів,
які притаманні свідомості, відсутні. Але об’єктивні досліджен-
ня засвідчують те, що має місце проста розмова людини з со-
бою, тобто організация роботи нейронів і впорядковування є,
та вони обмеженуються одним або двома блоками зі схеми на
рис. 1.

Можливість такої «розмови», спроможність погляду на себе
з позицій зовнішнього спостерігача (визначає наявність свідо-
мості) — забезпечують як переваги людини порівняно до інших
біологічних видів, так і ризики розвитку суттєвих асиметрій у
свідомості. Шизофренія, неадекватність самосприйняття у «+»
або в «–» — дає неврози, призводить до помилкового сприйнят-
тя суб’єктом об’єктивної реальності та себе особисто не менше,
а ніж помилки зору та інші біологічні (рис. 2 — прикладів ба-
гато).
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Рис. 2. Ілюзія «Стіна кафе» (лінії є паралельними)

Висновки. Говорячи про поведінку людини ми, з одного боку,
маємо прийти до відмови від детермінації з боку обставин життє-
діяльності на користь інтерактивним взаємодіям. З іншого, маємо
розуміти моделі вибору у прийнятті і реалізації рішень індивіда
щодо організації і цілей взаємодій у свідомості (мозку) людини
як суб’єкту активності.

Сенс життєдіяльності існує остільки і настільки, оскільки і на-
скільки людська активність відповідає знанням про властивості
об’єкта, доцільному ставленню до нього та себе особисто. Тради-
ційним для сенсоутворення є віддзеркалення цінностей збере-
ження людини як цілісності, а також необхідності задоволення її
повноцінної життєдіяльності, потреб.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

АНОТАЦІЯ. В роботі комплексно опрацьовано актуальні тенденції
розвитку ринку телекомунікацій, можливості підвищення ефектив-
ності маркетингової діяльності підприємств

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ринок телекомунікацій, розвиток, маркетинг,
ефективність підприємств.

АННОТАЦИЯ. В работе комплексно проанализированы актуаль-
ные тенденции развития рынка телекоммуникаций, возможности
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повышения эффективности маркетинговой деятельности пред-
приятий

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок телекоммуникаций, развитие, марке-
тинг, эффективность предприятий.

SUMMURY. The important trends of telecommunications market
progress and efficiency of marketing activity are complex studied in
the article.

KEYWORDS: market of telecommunications, development, marketing,
efficiency of enterprises.

Постановка проблеми. Ключовою ланкою і рушійною силою
глобалізації є розвиток комунікацій, засобів масової інформації,
комп’ютерної техніки, космічного та інших видів зв’язку, завдя-
ки чому формується новий якісний стан суспільства, у якому всі
сфери людського буття пройняті інформаційними технологіями.
У цих умовах зростає роль інформації як джерела влади і механі-
зму впливу на людську свідомість. Це відкриває нові можливості
для поглиблення демократії і зміцнення основ громадянського
суспільства. Проте глобалізація комунікації розгортається як су-
перечливий процес, що несе загрозу всебічного контролю держа-
ви над громадянами.

Система глобальних комунікацій постійно вдосконалюється,
вбираючи нові технології: дигіталізація інформації (використан-
ня цифрових методів вироблення, зберігання та відтворення ін-
формації) створила умови для її конвертації між різноманітними
комунікаційними засобами; інтенсивно використовуються супут-
ники для безпосередньої передачі інформації, яка вільно цирку-
лює глобальними мережами, перетинаючи кордони і долаючи
національну монополію на інформацію.

У сучасній світовій системі влада концентруєтьсяу власників
інформації. Збільшується важливість міжнародних відносин у
сфері культури та ідеології, утверджуються альтернативні моделі
міжнародних відносин та міжнародної комунікації. Інформацій-
ний потенціал отримує переваги над економічним капіталом і на-
віть військовими ресурсами. Його характерними ознаками є ме-
нша примусовість, менша наявність і в той же час більша корпо-
ративність.

Кращі перспективи мають ті країни, уряди яких активно про-
водять політику включення в глобальні ринки комунікацій, на-
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дають пріоритети інноваційним стратегіям розвитку аудіовізуа-
льних комунікацій та індустрії програмних продуктів. Новітні
інформаційні технології спроможні зробити більш ефективним
сам державний апарат та розподіл ресурсів в державі, а політику
уряду — відкритою й прозорою для громадян. [1-5].

Постановка цілі. Метою статті є дослідження та наукове пе-
реосмислення ключових тенденцій розвитку ринку телекомуні-
кацій, пошук ефективних можливостей і шляхів підвищення
ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств
сектору.

Результати дослідження. Телекомунікаційний ринок на сьо-
годні є одним із найбільш перспективних та швидко зростаючих
напрямків галузі зв’язку України. Одним із секторів зв’язку, де
спостерігається стрімкий розвиток, є мобільний зв’язок. Мобіль-
ний зв’язок відіграє фундаментальну роль в економічному зрос-
танні країн, що розвиваються і створює великі можливості для
зміни життя людей на краще. На сьогодні галузь створює від 4 %
до 6 % ВВП [6-9].

За даними Державної служби статистики України, у 2007-
2011 рр. не існувало чіткої тенденції до зростання чи спадання
обсягів доходів від мобільного зв’язку. В Україні станом на жо-
втень 2012 року діють понад 59 млн. активованих мобільних
номерів. При цьому чисельність населення складає 45,6 млн.
осіб. Варто відзначити, що характерною особливістю вітчизня-
ного ринку мобільного зв’язку є невелика кількість контрактних
абонентів — біля 90  % абонентів користуються передплачени-
ми послугами.

Рівень проникнення мобільного зв’язку в Україні сягнув
120 %. Зростання абонентської бази припинилося, оскільки но-
вих абонентів найближчим часом просто не буде. Тому триває
активна боротьба за переманювання вже підключених абонен-
тів. Досить важливою конкурентною перевагою при цьому ще
залишаються безкоштовні внутрішньомережеві дзвінки, які фа-
ктично зменшують ARPU — середньомісячний дохід від одного
абонента. Аби протидіяти цьому, оператори проводять так звану
оптимізацію абонентської бази — поступове відсіювання неак-
тивних номерів.

Проблема взаєморозрахунків операторів за трафік — також
наслідок конкурентної боротьби в умовах насичення. Операто-
ри намагаються «замкнути» трафік усередині своїх мереж. При
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цьому великі оператори опинилися у вигіднішому становищі,
змушуючи дрібних переплачувати за доступ на свої мережі та
погіршуючи їх і без того низькі фінансові показники. Отже,
відбувається стрімка монополізація ринку мобільного зв’язку
(рис. 1).

Київстар
45%

МТС Україна
35%

Укртелеком
2%

Інтертелеком
2%Лайф (life:))

14%

Пиплнет 
(Peoplenet)

1% ITC
1%

Рис. 1. Ринкові частки операторів мобільного зв’язку України
2012 р.,  %

За цих умов, можливо відокремити два вектори вдосконалення
маркетингової діяльності, наукове опрацювання закономірностей
і чинників яких є пріоритетними у контексті предмету даної пуб-
лікації. По-перше, це підвищення ефективності маркетингової ді-
яльності операторів ринку.

Зважаючи на розглянуті тенденції ринку мобільних комуніка-
цій, операторам мобільного зв’язку доцільно розробляти страте-
гію управління конкурентоспроможністю саме на вдосконаленні
тарифної сітки та пошуку джерел мінімізації платежів при збере-
женні задовільного рівня дохідності. Лише за такої умови мож-
ливе збереження кількості існуючих та забезпечення підключен-
ня нових абонентів.

Актуальності також набуває запровадження ефективного
управління портфелями товарів і послуг, архітектурою брендів.
Мобільний зв’язок на сучасному етапі розвитку забезпечує не
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просто зв’язок між людьми у міру потреби. Його функції набага-
то ширші і становлять собою наступний комплекс:

 забезпечення безпеки (на національному рівні, на особисті-
сному рівні);

 вплив на внутрішній психологічний стан особистості;
 зростання ВВП країн;

стимулювання технологічного розвитку;
 забезпечення можливості комунікації між людьми у будь-

який час майже у будь-яких умовах; при чому мається на увазі не
тільки вербальна комунікація, а і обмін текстовою, а також аудіо-
та відеоінформацією;

 забезпечення своєчасної передачі інформації у бізнес-
процесах;

 забезпечення миттєвої передачі інформації у випадку над-
звичайних ситуацій;

 забезпечення швидкого доступу до банківських, медичних,
страхових послуг;

 забезпечення доступу до мережі Інтернет.
По-друге, для українських компаній перспективним стратегіч-

ним напрямком стає розвиток теорії і практики мобільного мар-
кетингу. Мобільний маркетинг визначається переліком конкуре-
нтних переваг в порівнянні з традиційними маркетинговими
комунікаціями зі споживачем, до яких можна віднести:

1) індивідуальне, персоніфіковане спілкування зі споживачем;
2) вільний канал, який користується увагою і довірою спожи-

вачів;
3) достатній рівень зворотної реакції;
4) отримання можливості відстеження ефективності рекламної

кампанії і провадження її корегування в процесі здійснення;
5) мінімальна ціна встановлення контакту.
Проте для абонентів мобільного зв’язку часто негативним фа-

ктором є регулярне одержання рекламної інформації на свій мо-
більний. Відомо, що у значної частини населення сфорсувалося
негативне сприйняття телевізійної, радіо та інших видів реклами
внаслідок її надмірності та постійності.

Еволюція поколінь мобільного зв’язку дозволила запровадити
нові послуги, що радикально змінили попит на сервіси мобільно-
го зв’язку. Системи першого покоління мобільного зв’язку (1G)
були аналоговими, реалізованими на достатньо надійний мере-
жах, але з обмеженою можливістю пропозиції послуг абонентам
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(голосові дзвінки). Основним недоліком даного покоління зв’язку
була відсутність можливості здійснювати дзвінки між різними
мережами.

Системи другого покоління (2G) є цифровими. Їх поява при-
внесла суттєві переваги з точки зору пропозиції абонентам удо-
сконалених послуг, підвищення ємності мережі та якості. Потре-
ба в бездротовому доступі до Інтернету призвела до подальшого
розвитку систем 2G та в результаті появи системи 2.5G. Прикла-
дом технології 2.5G є GPRS (General Packet Radio Services), що
дозволяє використовувати пристрій мобільного зв’язку для до-
ступу в Інтернет. Пізніше була впроваджена технологія EDGE,
що дозволила підвищити швидкість передачі даних до сотень кі-
лобіт на секунду. Важливим впровадженням була поява сервісу
SMS, що кардинально змінила характер розвитку ринку мобіль-
ного зв’язку.

Стандарти другого покоління зв’язку протягом багатьох років
були основними при побудові систем мобільного зв’язку. Але з
часом набір послуг, що пропонувались даним стандартом, вияви-
вся недостатнім, а також технології передачі даних перестали за-
довольняти користувачів мережі по швидкості. Ці чинники при-
звели до появи систем третього покоління (3G), які дозволяють
здійснювати зв’язок, обмін інформацією та надавати різні розва-
жальні послуги, орієнтовані на бездротовий кінцевий пристрій.
Розвиток подібних послуг почався вже для систем 2G, але для
підтримки цих послуг система повинна була мати високу ємність
та пропускну здатність радіоканалів, а також характеризуватись
сумісністю між різними системи для того, щоб надавати прозо-
рий доступ по всьому світі.

Прикладом системи 3G є стандарт UMTS, що дозволяє надава-
ти абонентам послуги зі швидкістю передачі даних до 2 Мбіт/сек,
а технологія HSDPA (3.5G) надає послуги зі семиразовою швидкі-
стю. Таким чином, користувачі мережі мобільного зв’язку можуть
отримувати широкий перелік мультимедійних послуг (високоякіс-
не відео, ігри, завантаження файлів великих обсягів). Але навіть
така швидкість передачі даних буде задовольняти потреби корис-
тувача мережі лише до певних меж. У зв’язку з цим почалася роз-
робка стандарту четвертого покоління (4G).

Поява нових стандартів зв’язку вплинула на розвиток телеко-
мунікаційного ринку як в світі, так і в Україні. Завдяки запрова-
дженню нових послуг та поступовій доступності мобільного
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зв’язку, попит на сервіси даного ринку нестримно зростає, що в
той самий час призводить до зростання кількості абонентів та об-
сягу прибутків, що отримують країни від цього сектору економі-
ки. Надзвичайно зростають і можливості мобільного маркетингу
щодо організації інтерактивних комунікацій зі споживачами, з
високим рівнем емоційності контактів.

Висновки. Стрімкий розвиток стандартів мобільного
зв’язку кардинально змінює характер розвитку ринку, що в
свій час ускладнює застосування традиційних економічних те-
орій розвитку ринку. В минулому еволюція мобільного зв’язку
визначалась технологічними змінами, але з розширенням мобі-
льного простору центр тяжіння змістився в сторону варіантів
використання мобільних засобів та різноманітних додаткових
послуг.

Найактуальнішими проблемами для подальших розвідок щодо
розвитку маркетингової методології і стратегій підприємств є не-
обхідність створення комплексних бізнес-моделей нового типу
для операторів телекомунікаційного ринку, адекватних реаліям
сучасного світу, а також питання забезпечення конкурентоспро-
можності і ефективності невеликих компаній, нівелюючих нега-
тивні прояви монополізму.

Література

1. Майструк Н. О.- Глобальні комунікації та їх вплив на формування
сучасних транскультурних феноменів — [Електронний ресурс] — Ре-
жим доступу — http://www.nbuv.gov.ua

2. Князєва О.А., Дем’янчук М..А. Сучасні закономірності розвитку
сфери телекомунікацій в Україні — [Електронний ресурс] — Режим
доступу: — http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_4/
Knyazeva.pdf

3. Маружак, А. І. Інформаційне право: доступ до інформації /А. І.
Маружак. — К. : КНТ, 2007. — 532 с.

4. Невдяев Л.М. Мобильная связь 3-го поколения. Связь и бизнес
М.: МЦНТИ, 2007. — 208 с.
5. Современные телекоммуникафции. Технологии и экономика/ под
общ. ред. С.Л. Довгого. — М.: Эко-Трендз, 2007.- 320 с.

6. Звіт щодо діяльності НКРЗ та стану телекомунікацій в Україні за
2011 рік — Київ, 2012 — Національна комісія з питань регулювання
зв’язку України — електронний вид — [Режим доступу] —
http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/2011_richny_zvit_230312_1.pdf



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

231

7. Аналіз світового ринку телекомунікацій — електронний вид —
[Режим доступу] — http://expertocrede.com.ua/index.php?id=28

8. Характеристика ринку телекомунікацій України — електронний
вид — [Режим доступу] — http://www.credit-rating.ua/ua/analytics
/analytical-articles/12838/.

9. Державна служба статистики України — Доходи від надання по-
слуг пошти та зв’язку, статистичні звіти за період 2008-2012 рр. -- елек-
тронний вид — [Режим доступу] — http://www.ukrstat.gov.ua/

Статтю подано до редакції 18.05.13 р.

УДК 005.35:338.124.4
Орлів П. А., д.е. наук, професор

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І МАРКЕТИНГУ

В СВІТЛІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянута концепція соціальної відповідаль-
ності суб’єктів господарювання з акцентом на неприпустимість
ухиляння від сплати податків, а також на необхідність практикува-
ти соціально відповідальний маркетинг. Обґрунтовано висновок,
що в країнах, економічні системи яких не в змозі забезпечити на-
лежний рівень державного регулювання економіки і соціальної від-
повідальності суб’єктів господарювання, населення приречене на
експлуатацію соціально безвідповідальними суб’єктами господа-
рювання, моральну і фізичну деградацію і навіть вимирання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державне регулювання, економічна система,
банки, виробники медикаментів, продуктів харчування, алкоголю,
тютюнових виробів.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена концепция социальной
ответственности субъектов хозяйствования с акцентом на недо-
пустимость уклонения от уплаты налогов, а также на необходи-
мость практиковать социально ответственный маркетинг. Обос-
нован вывод, что в странах, экономические системы которых не в
состоянии обеспечить надлежащий уровень государственного ре-
гулирования экономики и социальной ответственности субъектов
хозяйствования, население обречено на эксплуатацию социально
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безответственными субъектами хозяйствования, моральную и
физическую деградацию и даже вымирание.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственное регулирование, экономи-
ческая система, банки, производители медикаментов, продуктов
питания, алкоголя, табачных изделий,

ABSTRACT. In this article the concept of social responsibility of
business entities with a focus on the inadmissibility of tax evasion, as
well as the need to practice socially responsible marketing The
conclusion that in countries where the economic system is unable to
provide the appropriate level of government regulation of the economy
and the social responsibility of business entities, the population is
doomed to operate socially irresponsible business subjects, moral and
physical degradation, and even extinction. The concept of socially
responsible marketing, based only on the growth of awareness of
business owners and social initiatives can not be implemented on a
wide scale .

KEYWORDS: government regulation, economic system, banks,
manufacturers of medicines, food, alcohol, tobacco

Постановка проблеми. На думку автора, проблеми соціаль-
ної відповідальності суб’єктів господарювання і світової еконо-
мічної кризи тісно взаємопов’язані. Саме соціальна безвідпові-
дальність американських банків спровокувала в листопаді 2007 р.
світову фінансову кризу, що переросла у вересні 2008 р. у світову
економічну.

Актуальній проблемі соціальної відповідальності суб’єктів го-
сподарювання і соціально відповідального маркетингу присвя-
чені праці Р. Рейденбаха, П. Робіна, Ф. Котлера, К. Л. Келлера,
Ж.-Ж. Ламбена, Р. А. Фатхутдінова, Г. А. Краюхіна, А. К. Тащєва,
Д. І. Акімова, В. Руделіуса, А. Ф. Павленко, Є. Н. Озарян, В. П.
Пилипчука, П. Г. Перерови, М. І. Белявцева, М. А. Окландера і
багатьох інших відомих вітчизняних і зарубіжних учених.

Метою даної роботи є теоретичне узагальнення і розвиток на-
уково-методичних підходів до посилення соціальної відпові-
дальності суб’єктів господарювання і соціальної спрямованості
економіки для подолання наслідків світової економічної кризи.

Результати дослідження. К. Р. Макконнелл і С. Л. Брю [2] та
багато інших зарубіжних і вітчизняних учених за формою влас-
ності і способом регулювання економічної діяльності виділяють
такі типи економічних систем: традиційну, чистого капіталізму,
командну і змішану. У цій класифікації командною названа еко-
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номічна система колишнього СРСР та інших соціалістичних
країн. Економічні системи сучасних розвинутих капіталістичних
країн характеризуються як змішані. Краще за інших переборю-
ють кризу капіталістичні країни з моделями змішаних економіч-
них систем, що мають досить високий рівень державного регу-
лювання і соціальної спрямованості економіки, наприклад:
Швеція, Норвегія, Німеччина, Франція, Японія, Південна Корея,
Австралія, Фінляндія. Однак динамічніше за всіх розвивається в
умовах кризи Китай, економічна система якого найбільш близька
до командної.

З перших днів кризи у всіх промислово розвинутих країнах
різко посилилося державне регулювання економіки. Саме це
дозволяє постійно виявляти підприємства, що практикують со-
ціальну безвідповідальність, яка тривала вже багато років. Ба-
нківські системи США, Англії й інших країн протягом бага-
тьох докризових років значною мірою розвивалися на основі
концепції неолібералізму. Це обернулося величезним збитком
для світової економіки. У 2012 р. британський банк «Barclays»
був оштрафований британським і американським органами фі-
нансового регулювання на 452 млн дол. за маніпулювання ста-
вкою міжбанківського кредиту Libor. Керівники банку визна-
ли, що в період з 2005 по 2009 рр. брали участь у таких
маніпуляціях. У числі підозрюваних спільників у маніпуляції
ставками Libor і аналогічними загальноєвропейськими ставка-
ми — Euribor, виявилися такі великі банки, як «Citigroup»,
«Royal Bank of Scotland», «UBS», «JP Morgan», «HSBC» і
«Deutsche Bank». Висловлювалась думка, що після завершення
розслідування сума штрафів буде обчислюватися мільярдами
доларів, тому що загальний збиток від маніпулювання ставка-
ми оцінюється в 1 трлн дол. Брюссельським самітом ЄС (2012
р.) у зоні євро вводиться з 2014 р. контроль за діяльністю всіх
банків єврозони Європейським Центробанком. Президент Єв-
росоюзу Херман Ван Ромпей прокоментував це так: « Адже
суть наших проблем полягає у фінансовій кризі. Якби в нас був
такий механізм у 2008 р., то криза не досягла б такого розмаху
як сьогодні» [7]. Європарламент прийняв рішення, щоб випла-
ти бонусів банківським працівникам не перевищували суми
основної заробітної плати. Закон набере сили в 2014 р. У нашій
країні також є досить серйозні проблеми в банківській сфері,
але вони поки що замовчуються навіть представниками опози-
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ції. Діють надто високі процентні ставки по кредитах як для
юридичних, так і фізичних осіб, які іноді сягають 40 % на рік.
Це гальмує розвиток вітчизняних підприємств усіх видів дія-
льності й обмежує можливості молодят та інших громадян
створювати нормальні житлові умови.

У черговий раз дістала підтвердження потреба у масштаб-
ному посиленні скоординованого державного регулювання
банківської сфери, наприклад, у рамках країн G20, а також
суттєвого посилення відповідальності за шахрайство.

Дуже важливу роль покликана відігравати така підсистема
економічної системи, як спосіб участі державних органів у коор-
динації й управлінні економічною діяльністю та соціальною від-
повідальністю суб’єктів господарювання в країні (механізм керу-
вання). Соціальна відповідальність підприємств полягає у
забезпеченні комфортних, безпечних умов праці і гідної опла-
ти її для свого персоналу, належної охорони навколишнього
середовища, у недопущенні ухиляння від сплати податків і
соціальних зборів, а також у використанні соціально відпові-
дального маркетингу (СВМ).

Активна боротьба з ухилянням від сплати податків ведеться у
рамках ЄС. Криза змусила європейські країни боротися зі злом,
що було раніше створено деякими з них. Відомо, що найбільш
великі у світі офшорні зони були створені європейськими краї-
нами з вигодою для себе. Боротьба з ними особливо активізува-
лася після того, як у березні 2013 р. рахунки у Кіпрських банках
«Laiki Bank» і «Bank of Cyprus», на яких зберігалося понад 100
тис. євро, були тимчасово заморожені й обкладені великим пода-
тком. У Франції, наприклад, за ухиляння від сплати податків, у
тому числі з використанням офшорних зон, передбачені не тільки
великі штрафи, але й тюремне ув’язнення. У кризові роки штра-
фи збільшили вдесятеро, а максимальний термін тюремного
ув’язнення — від 5 до 7 років [16]. Значні суми внесків у цих ба-
нках належать російським і українським фізичним і юридичним
особам. Однак поки подібної активізації боротьби з з ухиляннями
від сплати податків в Україні не спостерігається, а потерпілі на
Кіпру наші громадяни зі зрозумілих причин теж мовчать. Крім
того, тіньова економіка в нашій країні становить, за різними оці-
нками, від 30 до 50 %.

Досить обґрунтовано цілі СВМ визначені у роботах Ф. Котле-
ра і К. Л. Келлера, а також Ж.-Ж. Ламбена [3, 4]. Однак у наведе-
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них ними визначеннях СВМ відсутні основні його критерії, а
СВМ зводиться тільки до добровільних соціальних ініціатив біз-
нес-структур.

Широке застосування СВМ, на думку автора, може забез-
печити тільки належне, ефективне державне регулювання. Це
передбачає таке: відділення влади і бізнесу; наявність якісно
розроблених законів і нормативних актів, що забезпечують
пріоритетну орієнтацію підприємництва на СВМ; розробку
ефективних механізмів їхньої реалізації на основі суворої від-
повідальності; викорінювання корупції; регулярне й у повно-
му обсязі фінансування з держбюджету лабораторних дослі-
джень якості продукції; розвиток громадських організацій із
захисту прав споживачів за підтримкою держави. При цьому
серед критеріїв СВМ найбільш вагомим є зовсім не прояв со-
ціально спрямованих ініціатив, а інші. Соціально ж спрямова-
ні ініціативи іноді бувають прикриттям в очах громадськості
аморального збагачення підприємства за рахунок соціально
безвідповідального маркетингу. Належне, ефективне державне
регулювання припускає аж ніяк не максимальне розширення
втручання органів державного керування в діяльність
суб’єктів господарської діяльності, а вибір для регулювання
тільки найбільш значимих сфер і розробку якісної системи
контролю над ними і суворої відповідальності за припущені
порушення. Відомі, на жаль, випадки, коли деякі види держа-
вного регулювання від початку вводилися з метою розвитку
корупції.

У сучасних умовах можна зазначити, з одного боку, зрос-
тання кількості соціально відповідальних підприємств, що не
тільки створюють комфортні умови для свого персоналу, ви-
робляють якісну продукцію, але й займаються благодійною
діяльністю. З другого боку, дуже швидко збільшується і кіль-
кість підприємств, власники яких експлуатують не тільки
своїх працівників, але й споживачів виробленої продукції не-
належної якості. Під час кризи були викриті великі фінансові
піраміди в США, Франції, Японії, Росії, Україні. У 2011 р.
вибухнув діоксиновий скандал у ФРН. Фірма «Harles &
Jentzsch» — виробник кормового жиру, у гонитві за прибут-
ком могла завдати непоправної шкоди здоров’ю мільйонів
жителів ФРН та інших країн. Світового розголосу набув ска-
ндал з неякісними жіночими протезами для збільшення гру-
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дей, вироблених французькою компанією «Poly Implant
Prothese». Велика британська фармацевтична компанія «Glaxo
Smith Kline» визнала свою вину в шахрайстві і приховуванні
факту безпеки продукту і виплатила рекордний в історії США
штраф у 3 млрд дол. (див. докладніше в [6]). У 2013 р. в ЄС
широких масштабів набув скандал з яловичим м’ясом, в яке
підмішувалася конина, що містила шкідливі для здоров’я лю-
дей фармпрепарати, без інформування про це споживачів.
Можна зробити висновок про іманентний порок у сфері
соціальної відповідальності капіталістичних економічних
систем існуючих моделей. Ці злочини могли бути виявлені
значно раніше за умов наявності належного державного
контролю.

Україна дуже сильно постраждала від кризи. За даними Держ-
комстату, за 2009 р. ВВП порівняно з 2008 р. знизився на 14,8 %.
Падіння промислового виробництва становить 21,9 %, продукції
машинобудування — на 45,1 %, обсягів будівництва — на 48,2
%, експорту — на 49,9 % [8]. Серед основних причин таких нас-
лідків кризи, на думку автора, можна виділити такі: неналежний
рівень державного регулювання економіки з орієнтацією у де-
яких сферах на рекомендації неолібералізму; потужне лобіюван-
ня інтересів бізнесу у Верховній Раді; високий рівень корупції;
недостатня соціальна спрямованість економіки; створений пріо-
ритет політики над економікою. Цим можна пояснити або низьку
якість багатьох прийнятих нормативних актів, або їхню спрямо-
ваність на забезпечення вигод для окремих видів бізнесу чи полі-
тичних сил, незважаючи на загальні втрати для економіки. Існу-
ючий рівень державного регулювання не забезпечує пріоритетну
орієнтацію підприємництва на СВМ. Низька соціальна відповіда-
льність виявляється у великій кількості реалізованої фальсифіко-
ваної продукції, особливо в таких як м’ясна, молочна, алкогольні
напої, медикаменти, пальне, а також у несумлінній рекламі [9,
10]. У листопаді 2012 р. в аптеках Львівської області вилучили з
обігу близько трьох тонн фальсифікованих ліків, серед яких 30 %
—препарати для дітей [10]. Допускають навіть не виділення за-
собів із Держбюджету на фінансування лабораторних досліджень
якості продукції, а навіть незабезпечено повний поділ влади від
бізнесу.

Після пожежі в одному із залів ігрових автоматів Дніпропет-
ровська, у результаті чого загинули 9 чоловік і 11 дістали пора-
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нення, у травні 2009 р. був прийнятий Закон № 4268 «Про забо-
рону ігорного бізнесу в Україні» до прийняття спеціального за-
конодавства, що передбачає право його здійснення в спеціально
створених ігорних зонах. Наприкінці 2012 р. набрав сили закон
«Про державну лотерею». За даними ЗМІ, відповідно до нього пі-
сля одержання ліцензій у країні повсюдно знову легально заро-
били ігрові салони. Тепер це називається «державна лотерея»,
хоча її суть залишається, як й ігрова залежність, що набувають
їхні клієнти.

У 2013 р. азартну гру вперше організував мобільний оператор
ПАТ «МТС Україна», провівши SMS-акції під умовною назвою
«Переможне SMS від МТС». При цьому набуває популярності
мобільний маркетинг. Акція згідно з оголошеним на сайті органі-
затором правил проводиться від 1.02.2013 до 31.05. 2013. У пра-
вилах вказано: «Акція “Переможне SMS від МТС”» (далі — Ак-
ція) спрямована на залучення нових користувачів послуг зв’язку,
формування і підтримка зацікавленості в послугах ПАТ «МТС
Україна», збільшення обсягу продажів послуг SMS, наданої ПАТ
«МТС Україна» за допомогою послуг мобільного зв’язку під тор-
говою маркою МТС» [11]. Насправді організована азартна гра,
що не має нічого спільного з послугами мобільного зв’язку, крім
установлення зв’язку з її учасниками.

Для залучення до гри абонентам надсилалось SMS, напри-
клад, такого змісту: « Це Ваш номер телефону? Якщо так, Ви
можете одержати подарунки Samsung Galaxy S 3 щодня, Ford
Fiesta раз у два дні і фантастичний Porsche! Для участі відправте
SMS на номер 6655 (7,44 грн/ sms)». Про умови одержання цих
«подарунків» взагалі нічого не повідомлялося. Найчастіше не
вказувалася навіть адреса сайта організатора. Такий текст SMS
цілком ігнорував вимоги Закону України «Про захист прав спо-
живачів» [2] і був націлений на залучення клієнта до акції об-
манним шляхом і введення в оману. У текстах інших SMS схо-
жого змісту вказувалася адреса сайта організатора. Але, по-
перших, не кожен абонент має доступ до Інтернету; по-друге,
нікому і в голову не прийде, що оператор мобільного зв’язку
організував азартну гру.

У правилах же акції абонентам пропонувалось шість спосо-
бів одержувати бали, що збільшують можливість одержання
«подарунків», з одного боку, а також їхні витрати як мінімум у
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розмірі 7,44 грн за кожне SMS, а з другого — чималий дохід ор-
ганізатора.

Виграші в правилах проведення акції названі «подарунки»,
можливо, для того, щоб завуалювати справжні причини. У цій
акції все «безкоштовно». Про розмір запланованого організато-
рами доходу побічно свідчать обіцяні «подарунки»: 54 легкові
автомобілі, 90 смартфонов, а також 1100 тис. грн готівкою. Ба-
гаторазово з’являлися, наприклад, міні-акції «якнайшвидше»,
коли учасникам пропонувалося позмагатися у швидкості з від-
правлення серії з 3 чи 5 SMS із визначеним словом протягом об-
говореного періоду. При цьому кожний міг відправити необме-
жену кількість таких серій, а переможцю покладалася грошова
винагорода.

Акція загалом характеризується грубими порушеннями Зако-
ну України «Про захист прав споживачів», а також Кодексу мо-
більного маркетингу, розробленого Українською асоціацією ди-
рект-маркетингу, підписаного 30 підприємствами і всіма опера-
торами мобільного зв’язку країни [12]. Хочеться сподіватись, що
акція матиме належну оцінку Державної інспекції України з пи-
тань захисту прав споживачів, Антимонопольного комітету та
інших профільних органів. Як відомо, азартні ігри входять до
сфери послуг, небезпечних для моралі і здоров’я їхніх спожива-
чів. Такі ігри часто викликають важке психічне захворювання як
ігрова залежність. Проведення таких акцій з використанням мо-
більного маркетингу має бути суворо заборонено для всіх
суб’єктів господарювання, а для операторів мобільного зв’язку
— в першу чергу.

У корисливих цілях використовує бізнес прогалини у законо-
давстві про рекламу. Наприклад, з 1 січня 2009 р. набули чиннос-
ті деякі зміни до ст. 22 Закону України «Про рекламу». Так, від-
повідно до п. 2 цієї статті реклама алкогольних напоїв, реклама
знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної
власності, під якими випускаються алкогольні напої, на радіо і
телебаченні забороняється з 6 до 23 годин. Але в п. 4 цієї статті
говориться, що дозволяється спонсорство теле-, радіопередач, те-
атрально-концертних, спортивних та інших заходів із викорис-
танням знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алко-
гольні напої [1]. Тому практично всі популярні теле- і радіо-
передачі, спортивні змагання з метою реклами алкогольної про-
дукції спонсують її виробники. А донедавна горілка рекламува-
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лася у всіх випусках спортивних новин. На щастя, до такого но-
вовведення, не додумалися в інших країнах.

Крім того, в законі не вказано, що до алкогольної продукції
належить також пиво та інші слабоалкогольні напої. А вони є
причиною захворювань на алкоголізм у найважчій формі. Ко-
ристуючись недосконалістю законодавства, виробники пива
й інших слабоалкогольних напоїв рекламують свою проду-
кцію без будь-яких обмежень і заробляють величезні прибу-
тку на злочинному розтлінні насамперед молоді. Тільки після
внесення зміни 18.03.2008 до ст. 22, яким було заборонено в ре-
кламі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива і/або напо-
їв, що виготовляються на його основі, використовувати зобра-
ження популярних людей припинилася активна участь у такій
рекламі особливо пива наших провідних боксерів і футболістів.
З тексту ст. 22 випливає, що пиво і напої, які виготовляються на
його основі, взагалі не вважаються алкогольними. При цьому
ігнорується вміст в них алкоголю, а також те, що часте вживан-
ня є причиною захворювань алкоголізмом у більш важкій фор-
мі, ніж вживання міцних алкогольних напоїв. Важко уявити, що
розроблювачі цього закону і депутати Верховної Ради, які голо-
сували за нього, не знали цього. Зараз у рекламі, наприклад пи-
ва, використовують кадри про тренування футбольної команди,
але без показу облич футболістів. За даними Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, Україна посідає третє місце серед 50 єв-
ропейських країн зі смертності від алкоголізму, а також перші
місця у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Близько 40 % дітей
у віці 14—18 років систематично вживають алкоголь. Реклама
як явна, так і прихована алкогольної продукції, включаючи
пиво та інші слабоалкогольні напої, має бути терміново за-
боронена.

Тільки в 2012 р. у нашій країні була заборонена реклама тю-
тюнових виробів, а ухвалений закон про заборону паління в гро-
мадських місцях, таких як ресторани, бари. У 2012 р. у Франції
з’явилися публікації про те, що в 1990-ті роки американський
промисловий гігант з виробництва тютюнових виробів «Філіп
Морріс» через підставних осіб підкупив відомих французьких
учених з різних університетів. Серед них були професор — фар-
мацевт, біолог, токсиколог. Їм була поставлене завдання посіяти
сумніви в шкоді пасивного паління для здоров’я людей. Ці вчені
організовували наукові конференції, на яких наводили дані про



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

240

шкоду всіх можливих забруднювачів повітря всередині примі-
щень, крім тютюнового диму. Пізніше для цих цілей знані вчені
заснували спеціальний науковий журнал. Результати їхніх робіт
широко публікувалися в різних ЗМІ. Така масштабна афера заті-
яна була для того, щоб спростувати результати дослідження
японських учених, що у 1981 р. довели пряму залежність між па-
сивного паління людей з їх захворюванням раком. Афера ця, на
жаль, була викрита не так давно, коли гласності набули опублі-
ковані секретні документи тютюнової компанії [13]. Однак замо-
вники і виконавці цієї кампанії значною мірою домоглися свого.
Так, у Франції, наприклад, заборона на паління в громадських мі-
сцях був уведений тільки в 2007 р. Важко оцінити заподіяний ці-
єю аферою збиток здоров’ю населення багатьох країн світу, і на-
самперед дітям. Але він колосальний і не може бути компен-
сований жодними штрафами тютюнових виробників. Зупинити
такі жахливі злочини проти людяності, на думку автора, мо-
же тільки введення найсуворішої кримінальної відповідаль-
ності, що не має термінів давності позову, для всіх учасників
злочину.

Слід зазначити, що в травні 2003 р. була ухвалена рамкова
конвенція Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби
проти тютюнопаління. До конвенції за станом на квітень 2007 р.
приєдналися 145 країн і Європейський Союз [13]. В Україні з
2005 р. діє Закон «Про заходи для попередження і зменшення
вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на
здоров’я населення» [14]. Однак зміни, що забороняють паління
в громадських місцях, були внесені лише в 2012 р. Тривалий час
до цього цей Закон мав декларативний характер. Стаття 16 у цей
закон про заборону реклами, стимулювання продажу і спонсор-
ства тютюнових виробів була введена в 2011р. [14]. Але наша
країна уже входить до числа світових лідерів з питомій ваги ді-
тей-курців віком 13—14 років. За даними російських медиків,
людина, що викурює до двох пачок сигарет у день, через десять
років занедужує на рак легень, а якщо одну пачку — то через
тридцять.

У Росії ще пізніше, 01.06.2013, був введений у дію Федераль-
ний закон від 23 лютого 2013 р. № 15-ФЗ «Про охорону здоров’я
громадян від впливу навколишнього тютюнового диму і наслід-
ків споживання тютюну» [15]. На думку автора, деяка перевага
цього Закону порівняно з вітчизняним полягає в передбаченні
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більш суворої заборони реклами, у тому числі прихованої. Так
заборонені використання й імітація тютюнового виробу у вироб-
ництві інших видів товарів, що не є тютюновими виробами, в оп-
товій і роздрібній торгівлі такими товарами. Заборонена демон-
страція тютюнових виробів і процесу паління в знову створених і
призначених для дітей і дорослих аудіовізуальних творах, вклю-
чаючи теле- і відеофільми, у театрально-видовищних постанов-
ках, у радіо-, теле-, відео- і кінохронікальних програм. На думку
автора, не виключено, що перераховані вище види дуже розпо-
всюдженої прихованої реклами паління також є результатом під-
купу виробниками тютюну відповідних осіб.

При демонстрації раніше створених аудіовізуальних творів,
включаючи теле- і відеофільми, теле-, відео- і кінохронікаль-
них програм, у яких показують тютюнові вироби і процес па-
ління, ведучий чи організатор демонстрації повинен надати
трансляцію соціальної реклами про шкоду споживання тютюну
безпосередньо перед початком чи під час їхньої демонстрації.
Передбачене також різке збільшення акцизного збору на тю-
тюнові вироби, а отже і цін. З 1 січня 2014 р. тютюнові вироби
не будуть більше продаватися у вуличних кіосках, а тільки в
магазинах і павільйонах. Заборонена й викладка продукції. Ін-
формація про асортимент продаваної тютюнової продукції бу-
де представлена текстом чорного кольору на білому тлі.

Виробників алкогольної і тютюнової продукції, на думку ав-
тора, варто зобов’язати відраховувати щоквартально 2—3 % чис-
того прибутку на проведення соціальної реклами.

Висновки. Ефективно посилити соціальну відповідаль-
ність суб’єктів господарювання і забезпечити широке станов-
лення СВМ може тільки належне, ефективне державне регу-
лювання економіки і розвиток громадських організацій із
захисту прав споживачів. У країнах, економічні системи яких
не в змозі забезпечити належний рівень ефективного держав-
ного регулювання, соціальної спрямованості економіки і від-
повідальності суб’єктів господарювання, населення прирече-
не на експлуатацію соціально безвідповідальними суб’єктами
бізнесу, моральну і фізичну деградацію і навіть вимирання.
Серед напрямів соціальної відповідальності суб’єктів госпо-
дарювання в Україні й інших країнах надзвичайно актуальне
недопущення ухиляння від сплати податків і соціальних збо-
рів. Світовий досвід демонструє, що вирішення цієї проблеми
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можливе лише на основі введення суворої відповідальності,
включаючи й карну.
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ОЦІНКА ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ
КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЙ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена аналізу стану глобального ринку
концентрації капіталу корпорацій у після кризовий період. Дослі-
джуються тенденції на регіональних ринках, секторальні переваги
інвесторів, надається оцінка виявленим особливостям і трендам з
позиції важливості їх врахування при формуванні напрямів стра-
тегічного розвитку України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: концентрація капіталу, глобальний ринок, кор-
порації

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу состояния глобального
рынка концентрации капитала корпораций в после кризисный пе-
риод. Исследуются тенденции на региональных ринках, сектора-
льные предпочтения инвесторов, даётся оценка выявленным осо-
бенностям и трендам с позиции важности их учета при формиро-
вании направлений стратегического развития Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концентрация капитала, глобальный рынок,
корпорации

ANNOTATION. The article is devoted to the analysis of the current
state of the global market of corporate control. Exploring the
tendencies in the regional markets and the preferences of investors,
the evaluation of discovered specificities and trends has been made
under consideration of the importance of these trends for the
elaboration of directions for strategic development of Ukraine.

KEY WORDS: concentration of capital, global market, corporations

Постановка проблеми. Остання глобальна фінансово-еко-
номічної криза 2007—2008 років надала сучасній економічній
науці підтвердження теорії циклічного розвитку та довгих хвиль
економічної кон’юнктури. На думку більшості провідних еконо-
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містів [1, 2, 3] «правильний» вихід з рецесії можливий лише за
умов вірно обраних орієнтирів соціально-економічного розвитку
країни, які будуть визначати становлення нового технологічного
укладу та дозволять забезпечити конкурентоспроможність країни
на міжнародному ринку. У всьому світі розвиток корпорацій та їх
активність щодо концентрації капіталу у визначених напрямках
та видах діяльності відображають новітні тенденції розвитку сві-
тової економіки. Для вибору траєкторії майбутнього розвитку
економіки країни важливим є розуміння глобальних трендів кон-
солідації капіталу для визначення власної стратегічної позиції на
міжнародному ринку.

Аналіз основних публікацій. Проблематика реорганізації бі-
знесу, зокрема і його розширення через консолідацію капітал,
весь час перебуває в полі зору провідних закордонних та вітчиз-
няних вчених і практиків з огляду на складність, багатоаспект-
ність, витратність процедур та значну невизначеність їх резуль-
тативності. Результати дослідження різних аспектів реорганіза-
ційних операцій викладені в ґрунтовних працях В. Бансала,
Д. Бишопа, Р. Брейлі, Ю. Брігхема, Л. Гапенски, П. Гохана,
С. Майерса, Дж. Маршала, А. Рида, С. Фостера, Ф. Еванса та ба-
гатьох інших. З розвитком вітчизняного ринку злиття та погли-
нання питання особливостей проведення реорганізаційних опе-
рацій знайшли відображення в працях вітчизняних науковців,
зокрема А. Гальчинського, В. Гейця, О. Кириченко, Ю. Родь,
А. Савущик, О. Терещенко, О. Чуб, А. Чухно й інших дослідни-
ків. Проте значна закритість інформації про проведення таких
операцій не дозволяє зовнішнім користувачам досліджувати осо-
бливості здійснення аналітичного й юридичного супроводження
угод, мотивів та очікуваних вигод від їх укладання тощо. Тому
більшість оприлюднених досліджень стосується оцінки стану ві-
тчизняного ринку злиттів та поглинань і їх впливу на окремі ас-
пекти діяльності корпорацій.

Постановка завдання. Мета дослідження — надати оцінку
сучасним тенденціям концентрації капіталу корпорацій на глоба-
льному ринку та виокремити особливості, які мають бути врахо-
вані при розробці конкурентної стратегії соціально-економічного
розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Концентрація капіталу шляхом
укладання угод злиття/поглинання (англ. M&A — mergers and
acquisitions) є індикатором переливу фінансового капіталу у най-
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більш прибуткові галузі та такі, що будуть забезпечувати стійке
поступальне зростання в довгостроковій перспективі. Саме тому
інтеграційні угоди відіграють позитивну роль в реструктуризації
економіки країни, оскільки формують передумови ефективного
розподілу і використання фінансового капталу та становлення
нового укладу.

Дослідження динаміки інтеграційних процесів на світових ри-
нках у після кризовий період виявило поступове відновлення їх
активності, що знайшло відображення у зростанні кількості та
обсягів угод M&A (рис. 1).
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Рис.1. Динаміка глобального ринку M&A
за 2007—2012 роки (Складено за джерелом [4])

Слід зазначити, що як за кількістю, так і за обсягами угод
ринок M&A ще не повернувся до докризового «буму» 2007 ро-
ку, а 2010-2012 роки продемонстрували «обережне» віднов-
лення довіри до перспектив розвитку світової економіки. Роз-
ростання боргової кризи в Європі у другій половині 2011 року
призупинило потік укладання угод, що відбилося у низькому
рівні індикаторів ділової активності, а 2012 рік зберіг існуючі
тенденції.

Активність ринку M&A в розрізі основних регіонів світу
представлена на рис.2. Найбільша активність спостерігалася в
трьох регіонах «нового» світу — Центральній та Південній
Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому
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Сході і Північній Африці. Найбільш розвинуті країни, зокре-
ма США, продемонстрували зниження активності наприкінці
2012 року.

Структура розподілу інтеграційних угод за вартістю та кількі-
стю в розрізі регіонів світу наведена на рис. 3—4.

26%

21%

31%

11%

-5,5%

-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%

Північна
Америка

Азійсько-
Тихоокеанський

регіон

Близький Схід та
Північна
Африка

Центральна та
Південна
Америка

Світова
економіка

%

Рис. 2. Процентна зміна обсягів угод M&A в розрізі регіонів світу
(2012 рік до 2011 року) (Складено за джерелом [5])
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за 1 квартал 2013 року (Складено за джерелом [4])
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Рис. 4. Розподіл кількості угод M&A за регіонами світу
за 1 квартал 2013 року (Складено за джерелом [4])

Для оцінки ситуації на глобальному ринку M&A та визначен-
ня інвестиційних пріоритетів корпорацій доцільно провести ана-
ліз ступеня переоцінки або недооцінки ринком інвестицій в роз-
різі регіонів та окремих секторів економіки. Для цього
запропоновано розраховувати показник (коефіцієнт) цінності для
інвесторів інтеграційних угод за наступним алгоритмом: відно-
шення відсотку від загальної суми вартості угод у певному регі-
оні або секторі до відсотку від загальної кількості угод у цьому
секторі або регіоні.

Слід відразу ввести застереження, що запропонований коефі-
цієнт не є фактичним вимірником оцінки або переоцінки інвес-
тицій, оскільки для таких висновків потрібно проводити відпові-
дний інвестиційний аналіз існуючими для цього методами з
урахуванням багатьох чинників. Але він може бути певним оріє-
нтиром для загальних висновків, що вкажуть напрямки подаль-
шого більш детального аналізу. У разі, якщо коефіцієнт вище за 1
можна робити висновок про готовність компаній ризикувати зна-
чними сумами коштів для інвестицій шляхом укладання угод
M&A в певному секторі економіки або регіоні. Це може бути сві-
дченням довіри до регіонального ринку (низький ризик) або ж
оптимістичної оцінки ринком вартості компаній певного сектору.
При цьому слід враховувати той чинник, що розвинуті країни
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мають потужні транснаціональні корпорації з високою капіталі-
зацією, що буде впливати на вартість угод. Впливає також на рі-
вень показника і загальна низька капіталізація активів регіону,
що є справедливим для слабко розвинутих країн з недостатньо
розвинутим фондовим ринком. Якщо показник складає менше 1,
то робиться висновок про неготовність компаній-інвесторів
укладати великі за обсягами оборудки в регіоні внаслідок його
низької інвестиційної привабливості або надмірного ризику.
Схожий висновок може бути зроблений і для секторальних угод
M&A, укладених в регіоні, проте береться до уваги й очікуваний
потенціал росту галузі (сектору) або ж ступінь безпеки для інвес-
тицій. Регіональний розподіл за розрахованим показником (табл.
1) показав, що інвестори були більш прихильними до інвестицій
в компанії регіону Північної Америки й готові були інвестувати
великі за обсягами кошти, довіру визивали й інвестиції в регіон
Центральної та Південної Америки, а от Азійсько-Тихоокеан-
ський регіон відрізнявся незначними за вартістю угодами.

Таблиця 1
ПОКАЗНИК ЦІННОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ УГОД M&A ЗА РЕГІОНАМИ СВІТУ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 РОКУ (розраховано за джерелом [4])
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Азійсько-Тихоокеанський регіон 14 % 20,30 % 0,69

Європа 26,10 % 36,50 % 0,72

Північна Америка 54,10 % 36,90 % 1,47

Близький Схід та Північна Африка 2,30 % 2,60 % 0,88

Центральна та Південна Америка 3,60 % 3,70 % 0,97

Розподіл вартості угод M&A в розрізі секторів економіки за 1
квартал 2013 року наведено на рис. 4.
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(Складено за джерелом [4])

Аналогічно розрахований показник привабливості інвестицій
в компанії в розрізі секторів економіки дозволив отримати такі
результати: 1) коефіцієнт суттєво вище 1 демонструють спожив-
чий (1,29), сировинно-енергетичний (1,95), телекомунікаційний
(1,27) сектори, сектор операцій з нерухомістю (2,29) та медіа сек-
тор, який має коефіцієнт на рівні 3,9; 2) коефіцієнт суттєво нижче
1 демонструє сектор промисловості та хімії (0,37) та сектор по-
слуг (0,3). Фінансовий і технологічний сектори в поточній ситуа-
ції на ринку оцінюються адекватно з коефіцієнтом в 1. Таким чи-
ном можна зробити висновок про переоціненість інвестицій в
медіа сектор та готовність переплачувати за активи сировинно-
енергетичного сектору і нерухомість. Проведений аналіз дозво-
ляє виділити важливий тренд поточного року — в цілому в світі
покупців бізнесів найбільше всього цікавили компанії, що пра-
цюють з природними ресурсами та енергетикою, а найбільш ве-
ликі за обсягами угоди заявлені на американському континенті.

Дослідження процесів консолідації капіталу на глобальному
ринку за останні роки дозволило виділити декілька важливих
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трендів, які можна систематизувати за такими характеристика-
ми угод: географія, сектори економіки, мотиви, джерела фінансу-
вання.

Аналіз активності укладання угод M&A в розрізі регіонів сві-
ту надає можливість виділити наступні тенденції:

- активність в Європі є низькою, що демонструє динаміку
кризи Єврозони, хоча на найбільш стабільних ринках Північної,
Центральної та Східної Європи в минулому та поточному 2013
році укладалися як внутрішні, так і трансграничні угоди; чого не
можна сказати про країни Південної Європи;

- якщо минулий 2012 рік для регіону Північної Америки був
досить спокійним щодо активності інвесторів внаслідок неви-
значеності очікуваних президентських виборів, то вже на почат-
ку 2013 року інвестори позитивно оцінили перспективи розвит-
ку економіки США та відновлення економічної і політичної
визначеності, що призвело до зростання кількості й обсягів
угод;

- за оцінками експертів ринку в майбутньому стає все більш
привабливим для трансграничних угод регіон Північної та Пів-
денної Африки внаслідок багатства покладів природних ресурсів,
«дозрівання» ринку М&А за рахунок вибудови інституціональ-
них основ ринкової економіки та зрілості бізнес-середовища;

- найвищу активність продовжують демонструвати протягом
останніх років ринки М&А в регіоні Центральної та Південної
Америки, зокрема країн Бразилії та Аргентини;

- аналітики вважають, що у 2013 році міжнародні корпорації
більш охоче інвестуватимуть у Китаї. До п’ятірки найпривабли-
віших з цієї точки зору країн також входять Індія (3 місце) і Бра-
зилія (4 місце). До цього списку також увійшли Німеччина (5 мі-
сце) і США (2 місце) [6].

Серед мотивів укладання угод М&А на глобальному ринку в
останні два роки слід виділити наступні:

- освоєння нових ринків, зокрема це стосується придбання
європейських компаній неєвропейськими (у випадку FedEx и
TATEX, WhaleShark Media і Miwim) або мінімізація збитків на
вже освоєному ринку (у випадку з General Motors і PSA Peugeot
Citroen) [4];

- забезпечення умов для більш активного просування своєї
продукції на міжнародних ринках та посилення могутності і кон-
солідації галузі (у випадку японських компаній Nippon Steel і
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Sumitomo Metal, які оголосили про намір завершити угоду, в ре-
зультаті якої об’єднана компанія може вийти на друге місце в
світі з виробництва нерафінованої сталі, оголошена угода між
сировинним трейдером світу Glencore International Plc з англо-
швейцарською Xstrata Plc., що призведе до створення четвертої
за величиною диверсифікованої гірничодобувної компанії світу з
ринковою капіталізацією в $80 млрд.) [6,7];

- задоволення попиту на сировинні ресурси та забезпечення
енергетичної безпеки (азійські, китайські і південноамериканські
компанії продовжують активну участь в угодах в сировинному та
енергетичному секторах як внутрішніх, так і трансграничних. Це
стосується придбання покладів сировинних запасів, участі в капі-
талі видобувних і енергетичних компаній в Південній Америці та
Африці китайськими й японськими корпораціями);

- придбання ефективних технологій (у випадку придбання
російською монополією РЖД французького інтермодального опе-
ратора перевезень GEFCO перш за все для поліпшення логістики
перевезення вантажів) [8];

- відчуження непрофільних активів та вибудова вертикально-
інтегрованих компаній в певних видах діяльності.

Досить важливі результати можна отримати за аналізом сек-
торального спрямування угод в розрізі регіонів:

— В Європі та США інвестори проявляли зацікавленість в
укладанні угод переважно з компаніями «сервісної економіки»
— сфера послуг, торгівля, фінансовий сектор, споживчий сек-
тор, медицина та біотехнології, медіа та телекомунікації (в
1 кварталі 2013 року глобальна телекомунікаційна компанія
Liberty Global заявила про угоду у сумі $21,9 млрд з британсь-
ким ЗМІ Virgin, телекомунікаційний провайдер Comcast при-
дбав представника ЗМІ США NBCUniversal за $ 16,7 млрд; гру-
па відомих приватних інституційних інвесторів 3G Capital
Partners та Berkshire Hathaway Inc. оприлюднили плани придба-
ти виробника харчової продукції H.J. Heinz Company за $ 27,3
млрд). В США в сукупності споживчий та технологічний секто-
ри забезпечили 64 % загальної вартості угод для топ-10 транза-
кцій 1 кварталу 2013 року [4].

Проте не менше американські корпорації цікавили інвестиції
у енергетичний та сировинний сектори, зокрема, видобуток ме-
талів.
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— В Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Центральній і Пів-
денний Америці інвестори були зацікавлені у придбанні компа-
ній промисловості, хімії, сировинного та енергетичного секторів,
при чому це були як внутрішні угоди, так і трансграничні (лише
за лютий 2013 року заявлено про три угоди в енергетичному сек-
торі та дві угоди в автопромі).

— На Близькому Сході та в Африці інвесторів, насамперед, з
Китаю, цікавила участь у енергетичному та сировинному бізнесі,
зокрема забезпечення власних металургійних комбінатів сирови-
ною. На африканському континенті намітився тренд до зростання
угод в секторі телекомунікації, насамперед, компаній мобільного
зв’язку.

— В Україні з початку 2013 року на ринку угод M&A було
зафіксовано близько 40 транзакцій на суму $3,7—4,0 млрд. Ви-
сока активність спостерігається у фінансовому секторі, фарма-
цевтиці, енергетиці, ГМК, сільському господарстві, комерційної
нерухомості. В 2012 році було зафіксовано близько 150 угод
M&A, що в п’ять разів більше 2011 року, проте в грошовому
вираженні збільшення обсягів не було, їхня загальна сума ста-
новила близько $5 млрд. На думку експертів, про повернення
оптимізму на ринок говорити не варто, оскільки більшість угод
M&A все ще залишаються вимушеними, пов’язаними з еконо-
мічною кризою [9].

Щодо джерел фінансування інтеграційних угод можна відзна-
чити зростаючу увагу у 2013 році до використання позикових
коштів та збільшення фінансового важелю, що є свідченням впе-
вненості у майбутніх перспективах розвитку об’єднаної компанії
і відновлення ринку кредитування. Втім, слід зазначити, що інве-
стори все ще віддають перевагу невеликим угодам з метою за-
безпечення стійкості бізнесу замість його великомасштабної рео-
рганізації.

Висновки. Таким чином, можна виділити головне: по-перше,
в останні роки стратегічними пріоритетами консолідації капіталу
на світовому ринку стає забезпечення сировинної та енергетичної
безпеки як держав, так і окремих корпорацій; по-друге, на глоба-
льному ринку М&А новими гравцями стають потужні металур-
гійні і сировинні корпорації з країн, що розвиваються; по-третє,
вони йдуть по вже «накатаному» шляху щодо консолідації акти-
вів та забезпечення вертикальної інтеграції з метою забезпечення
сировиною, по-четверте, на фоні боротьби за енергетичну безпе-
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ку та доступ до сировинних ресурсів більшості корпорацій з рин-
ків, що розвиваються, майже непоміченим є тренд до консоліда-
ції капіталу в високотехнологічних секторах та сервісній еконо-
міці переважно у розвинутих країнах.

У разі, якщо Україна не долучиться до глобальних тенденцій
щодо забезпечення власної економічної безпеки та спрямування
інвестицій у сектори, що забезпечують становлення «нової» еко-
номіки, вона може скоро опинитися в «аутсайдерах» на периферії
світової економіки
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ОСОБЛИВІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВІДКРИТОСТІ
НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

АНОТАЦІЯ. В статті досліджено сутність поняття відкрита еконо-
міка, виявлені її характерні ознаки та переваги, розглянуті основні
критерії, за допомогою яких можливо оцінити рівень її відкритості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: світова (глобальна) економіка, глобалізація,
відкрита економіка, автаркія, експортна квота, імпортна квота, зо-
внішньоторговельна квота.

АННОТАЦИЯ. В статье исследована сущность понятия, открытая
экономика, выявлены ее характерные особенности и преимущес-
тва, рассмотрены основные критерии, с помощью которых можно
оценить уровень ее открытости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мировая (глобальная) экономика, глобали-
зация, открытая экономика, автаркия, экспортная квота, импорт-
ная квота, внешнеторговая квота.

ANNOTATION. Essence of concept, open economy, is investigated in
the article, her characteristic features and advantages are educed, ba-
sic on criteria by means of that it is possible to estimate the level of
her openness are considered.

KEYWORDS: world (global) economy, globalization, open economy,
autarky, export quota, import quota, foreign trade quota.

Постановка проблеми. Характерною ознакою сучасної гло-
бальної економіки є відкритість більшості національних економік
світу, послідовний перехід їх національних систем від закритого
типу господарювання до відкритого. Глобалізаційні та інтегра-
ційні процеси руйнують національну відособленість «автаркіч-
ність», значно впливаючи при цьому, на обсяги транскордонного
руху товарів, послуг, сировини, капіталів, робочої сили тощо. Та-
ким чином, підключення до світових відтворювальних процесів
та глобального ринку на основі міжнародного поділу праці й ко-
операції, стає неодмінною умовою успішного розвитку кожної
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національної економічної системи. Це, в свою чергу, може бути
реалізовано лише шляхом втілення стратегії відкритої економіки.

В цьому сенсі, важливого значення набувають питання аналізу
і оцінки ступеня відкритості української економіки, її залежності
від впливу економік інших держав (світових лідерів, висхідних
країн, потенційних конкурентів та торговельно-економічних пар-
тнерів) в сучасних реаліях функціонування глобальної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні пи-
тання відкритості національних економік в умовах глобалізації
світо господарських зв’язків, вже тривалий час перебувають у
полі зору таких відомих зарубіжних та вітчизняних дослідників-
економістів як: Авдокушин Є.Ф., Базилевич В.Д., Гальчинській
А.С., Козак Ю.Г., Корольов І.С., Ломакін В.К., Лук’яненко Д.Г.,
Новицький В.Є., Пахомов Ю.М., Пебро М., Поручник А.М., По-
умер М., Рогач О.І., Сакс Д., Сіденко В.Р., Філіпенко А.С., Чужи-
ков В.І., Чухно А.А., Циганкова Т.М. та інші. Враховуючи науко-
ву та практичну актуальність теми дослідження і спираючись на
результати вивчення окремих її аспектів у зарубіжній та вітчиз-
няній економічній літературі, можна визначити головну мету
статті — дослідити сутність поняття «відкрита економіка», ви-
явити її характерні риси та оцінити ступень відкритості економі-
ки України в сучасних умовах розвитку світового господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні світовій
економіці на сучасному етапі розвитку притаманні безліч рис, зо-
крема: ієрархічність (існують країни — лідери (домінанти) та
країни — аутсайдери (периферія), багаторівневість (існує висо-
кий, середній, низький рівень розвитку країн та цілих регіонів),
структурність (різні галузеві структури — корпорації, національ-
ні структури економіки — сировині, аграрні, фінансові, промис-
лові тощо), цілісність (відбувається економічна й торговельна
взаємодія всіх складових частин системи на достатньо стійкому
рівні) [1; с. 26]. Стрімкий розвиток інформаційно-телекомуніка-
ційних технологій на зламі тисячоліть, значне покращення світо-
вої транспортної інфраструктури, беззаперечне збільшення впли-
ву ТНК та ТНБ на формування, і як наслідок трансформацію
міжнародних сировинно-товарних, фінансових сегментів, погли-
блення міжнародного поділу праці, який надає можливість спеці-
алізуватися країнам на виробництві певних видів продукції та
послуг — призводить до подальшої взаємозалежності світогос-
подарських зв’язків більшості країн світу.
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При цьому, проявом участі окремої країни у глобальних торгі-
вельних потоках та її інтеграції у глобальну економічну систему
є показник відкритості економіки країни. Зауважимо, що відкри-
тість є не просто характерною рисою сучасної глобальної еконо-
міки, а однією зі сталих тенденцій її розвитку, оскільки відбува-
ється перехід більшості національних економік світу від закри-
того типу господарювання до відкритого. Так, середній ступінь
відкритості економік, що вимірюється відсотковим співвідно-
шенням зовнішньоторговельного обігу (експорт + імпорт) до
ВВП, зріс у цілому по світу з 16 % в 1950 році до 46 % на кінець
першого десятиліття ХХІ ст. [2; с. 36]. На це зростання значно
вплинули процеси лібералізації торговельних режимів, що розго-
рнулися після Другої світової війни за ініціативи індустріально
розвинутих на той час країн світу, насамперед США. Саме вони,
одні із перших висловили тези щодо свободи торгівлі та відкри-
тості економік, в першу чергу, задля нав’язування іншим країнам
своїх політичних й економічних інтересів, та можливості успіш-
ного втілення політики домінування і експансії американських
компаній на міжнародних ринках. Внаслідок цього «лобіюван-
ня», та безпосередньо під тиском ГАТТ/СОТ, яка намагається по-
слідовно приводити у дію принципи лібералізації торгівлі, більш
ніж за півстоліття, відбулося зниження середніх імпортних тари-
фів з 40 до 4 % [3; с.41].

В свою чергу, варто зазначити, що чим динамічнішим є про-
цес лібералізації торгівлі, тим більше потерпають від іноземної
конкуренції галузі, які не можуть швидко адаптуватися до нових
реалій міжнародного поділу праці. Тому сама лібералізація, як це
не парадоксально, породжує протекціоністі вимоги та настрої. У
менш розвинених країнах ця ситуація загострюється ще й внаслі-
док того, що позитивний ефект від лібералізації міжнародного
обміну першими отримують більш сильні партнери, а згодом —
слабкі. Це пояснюється наявністю більш розгалуженої структури
економіки у сильних партнерів, яка не тільки відповідає вимогам
міжнародного розподілу праці, а й є гнучкішою та конкуренто-
здатною[12; с. 164].

В цьому сенсі, погодимося, з думкою відомого французького
економіста Мішеля Пєбро [4; с. 6], що «відкритістю, свободою
торгівлі — є не що інше, ніж найбільш прийнятне правило гри
для лідируючої економіки». Безперечно, що лібералізація міжна-
родного обміну, за рахунок усунення перешкод в просуванні то-
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варів, послуг, капіталів, технологій на ринки інших держав, йде в
першу чергу на користь економічно розвинутим країнам. Так, на-
приклад тільки США протягом 1990-х років отримали від зрос-
тання експорту майже третину приросту свого ВНП [5; с. 97]. До
того ж, вона може вкрай негативно вплинути на національні еко-
номіки транзитивних країн та країн, що розвиваються, в той са-
мий час, коли будуть усунені перепони на шляху імпорту проду-
кції з розвинутих країн, а їх внутрішні ринки, виявляться неспро-
можними захистити себе від іноземної конкуренції та припливу
спекулятивного іноземного капіталу.

Враховуючи це, зазначимо, що більшої відкритості економіч-
ної системи, а отже й активного та економічно ефективного
включення в процеси глобалізації можна досягти, методами по-
слідовного наближення до стандартів більш ліберальної економі-
ки при можливому тимчасовому застосуванні методів захисту
національних виробників, в той час, як радикальна та економічно
не обґрунтована лібералізація може бути причиною спонтанних
деградаційних тенденцій в економіці, які істотно звужують мож-
ливості ефективної інтеграції в глобальну економіку[12; с.175].

Водночас, емпірично доведено, що відкриті, експортоорієнто-
вані національні господарства в другій частині ХХ ст. мали тем-
пи розвитку значно вищі, ніж економіки, які були орієнтовані пе-
реважно на внутрішній ринок[6] та втілювали політику автаркії,
тобто відособлення країни від економіки інших країн з метою
створення замкнутого, національного господарства, що відзнача-
ється самозабезпеченням, призводить до скорочення економічних
зв’язків, відмови від використання переваг міжнародного розпо-
ділу праці і формуванню замкнутої економіки [7; с.274].

 Відкрита економіка виступає антиподом автаркії. Це цілісна
економіка, єдиний економічний комплекс, інтегрований в світове
господарство, світовий ринок. Це ліквідування державної моно-
полії зовнішньої торгівлі (по більшості позицій при обов’язко-
вому збереженні державного контролю), ефективне використання
принципів відносних переваг в міжнародному розподілі праці,
активне запозичення різноманітних форм спільного підприємни-
цтва, що вдало апробовані сучасною світо господарською прак-
тикою [8]. ЇЇ основними перевагами є: поглиблення спеціалізації
та кооперації виробництва, що призводить до зростання продук-
тивності праці; більш раціональне розподілення та ефективне ви-
користання наявних ресурсів; посилення конкуренції між націо-
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нальними та іноземними господарюючими суб’єктами; розпо-
всюдження світового досвіду; зростання добробуту населення
тощо.

Досить дискусійним питанням залишається сьогодні й іден-
тифікація рівня відкритості національних економічних систем.
Зазвичай цю ступень оцінюють за двома критеріями: зовнішньо-
торговельної та фінансової відкритості.

Зовнішньоторговельна відкритість — це ступень участі країни
в світовій торгівлі та міжнародному поділі праці. В цьому випад-
ку, в якості кількісних індикаторів рівня відкритості найчастіше
використовують експортну, імпортну та зовнішньоторговельну
квоту.

Слід відмітити, що згідно міжнародним стандартам до країн з
високим ступенем відкритості відносять ті, що мають зовнішньо-
торговельну квоту вищу 45 %. Однак, вважається, що країна вже
має ознаки відкритої економіки, якщо її зовнішньоторговельна
квота => 25 %. Саме з досягненням цього рівня починається сти-
мулюючий вплив на загальний економічний розвиток національ-
ного господарства [9; с.16]. Проте, прив’язування у світовій
практиці «відкритості» економіки до 25 % більш обґрунтоване
для застосування у розвинутих країнах світу, але обмежене щодо
транзитивних країн, де «відкритість економіки» пояснюється
лише високим ступенем енергозалежності, наявністю відсталих
енергоємних та матеріалоємних технологій[14].

В свою чергу, фінансова відкритість — це ступень міжнарод-
ної мобільності капіталів, або іншими словами ступінь інтеграції
національних фінансових ринків в світову фінансову систему.
Вона оцінюється за показниками валових потоків капіталу (при-
току чи відтоку прямих, портфельних тощо інвестицій, в % до
ВВП)[13].

Слід відмітити, що не завжди вище наведені коефіцієнти
(окремо узяті) правильно відображають стан відкритості еконо-
міки тієї чи іншої країни. А тому, з метою отримання більш вір-
них статистичних даних щодо ступеня інтегрованості конкретно
узятої країни у структуру світового господарства та відкритості її
національних товарних ринків, рекомендується усі зазначені ви-
ще коефіцієнти використовувати у комплексі з іншими показни-
ками економічного розвитку тієї чи іншої країни.

Що стосується розвитку економіки України, то відхід від по-
літики економічної автаркії, до створення відкритої національної
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економіки було однією з першочергових цілей проведення украї-
нських реформ. Фактично реальна лібералізація зовнішньоеко-
номічних відносин почалася з початку 1990-х рр. За 22 роки не-
залежності України, рівень відкритості її економіки радикально
збільшився, (табл. 1) що спричинило появу цілої низки, як пози-
тивних, так і негативних наслідків.

Таблиця 1
КОЕФІЦІЄНТИ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

1990—2012 рр., % [7, 16]

Роки
№ Показник

1990 2000 2008 2012

1 Експортна квота ( %) 8,6 62,4 41,8 47,0

2 Імпортна квота ( %) 10,2 57,4 47,9 52,1

3 Зовнішньоторговельна квота ( %) — 53,2 48,3 49,5

До найбільш позитивних результатів відкритості української
економіки можна віднести наступні: підвищення рівня ринкової
конкуренції, розширення споживацького вибору, поява нових ви-
дів продукції (товарів, послуг), залучення сучасних технологій,
культури ведення бізнесу тощо. В той же час, стрімка, поспішна
лібералізація зовнішньоекономічних відносин, спричинила ради-
кальний зсув в ціновій структурі, а вихід на національний товар-
ний ринок іноземних конкурентів кардинально вплинув на пода-
льший розвиток української промисловості. Ця бездумна від-
критість, на нашу думку, призвела до появи наступних проблем:
по-перше, деформувалася галузева структура національної еко-
номіки, яка трансформувалася в бік виробництва продукції з ни-
зькою доданою вартістю (переважно сировини та напівфабрика-
тів та транзиту нафти і газу); по-друге, такі галуззі економіки, як
легка промисловість, машинобудування (авіа — та суднобуду-
вання), хімічна промисловість т.п., так і не змогли адаптуватися
до нових реалій «неконтрольованої» відкритої економіки (відсут-
ність досвіду управління в умовах конкурентного ринку та нага-
льна потреба в проведенні технологічної модернізації підпри-
ємств (побудованих ще за часів СРСР)); по-третє, широко-
масштабний відтік капіталу та міграція трудових ресурсів.
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Отже, швидка лібералізація не вирішила усі проблеми під час
переходу від планової адміністративно-командної економіки до
ринкової. А, заходи «шокової терапії», які в основному зводилися
до лібералізації цін, «стихійна приватизація» та руйнування ста-
рого апарату управління тощо не забезпечили розквіт національ-
ної економіки. Разом з цим, саме ці швидкоплинні процеси ство-
рили нові гострі проблеми глобального масштабу та поставили
під сумнів реалізацію новоствореного потенціалу розвитку.

Сьогодні на головне питання, яке формулюється просто: ви-
грала чи програла українська економіка від зростання ступеня її
відкритості — не має однозначної відповіді у вітчизняних та за-
рубіжних науковців за більш ніж двадцятирічний термін дослі-
джень ринкових структурних перетворень. Не мають вони і єди-
ного ставлення до наслідків відкритості не тільки окремих націо-
нальних господарств, а й всієї глобальної економічної системи.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відкри-
тість передбачає ступінь інтенсивності, з якою країна «занурю-
ється» в міжнародні економічні відносини. Ознаками відкритої
економіки насамперед є: сприятливий інвестиційний клімат краї-
ни, що стимулює приток прямих іноземних інвестицій; провідна
роль зовнішньої торгівлі в розвитку національної економіки, ві-
льний режим торгівлі, який забезпечує виважену доступність до
внутрішніх ринків іноземних технологій, ноу-хау, товарів, по-
слуг, інформації, робочої сили тощо; конвертованість національ-
ної валюти тощо.

Однак, слід розуміти, що економічна відкритість повинна ма-
ти певні межі, тобто не виходити за рамки глобальних інтересів
держави, оскільки занадто стихійний її прояв, не тільки не сприя-
тиме економічному розвитку, а навпаки може мати глибокі нега-
тивні наслідки та стане загрозою економічній безпеці країни.

В умовах глобалізації більшість країн світу знаходяться в по-
шуку своєї моделі розвитку, яка відповідатиме їх потенціалу, за-
безпечуватиме стале економічне зростання і конкурентоспромо-
жність на світовому ринку. Це потребуватиме активізації націо-
нальних конкурентних переваг, розробки специфічних протидій
міжнародній конкуренції, яка постійно посилюється [10; с.11].
Відтак, відкритість економіки не може бути безконтрольною, ха-
отичною у зовнішньоекономічних зв’язках країни, а отже потре-
бує суттєвого державного втручання. В свою чергу, розробка діє-
вого механізму її регулювання повинна ґрунтуватися на принци-
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пах ефективності, конкурентоспроможності, національної безпе-
ки з врахуванням аналізу структури експорту, імпорту, руху капі-
талу, митної, податкової, кредитно-фінансової і інвестиційної по-
літик, що матимуть вплив не тільки на форми, але і на загальні
масштаби їх взаємозв’язків із зовнішнім світом.
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АНОТАЦІЯ. Статтю присвячено актуальним питанням розвитку
глобального маркетингового середовища, аналізу факторів впли-
ву та визначенню основних макротенденцій. Увагу при досліджен-
ні закцентовано на визначальних складових глобального середо-
вища — політичній, економічній, соціальній та технологічній.
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гового середовища.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные вопросы
развития глобальной маркетинговой среды, проводится анализ
факторов влияния и определение основных макротенденций.
Внимание сакцентировано на главных составляющих глобальной
среды — политической, экономической, социальной и технологи-
ческой.
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ANNOTATION. This article is devoted to the topical issues of the
global marketing environment, analysis of factors of influence and de-
termination of basic macrotendencies. The article focuses on the main
components of the global environment — political, economic, social
and technological.

KEY WORDS. The global marketing environment, political environ-
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development, the development trend of global marketing environment.

Постановка проблеми. Зміни, які мають місце в глобальній
економіці в останні роки, вносять суттєві корективи в умови фун-
кціонування міжнародних компаній. Значна турбулентність між-
народного маркетингового середовища, непрогнозованість роз-
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витку більшості його факторів, посилення конкуренції на внут-
рішніх і зовнішніх ринках обумовлюють необхідність досліджен-
ня та обґрунтування макротенденцій розвитку середовища для
подальшої розробки маркетингової стратегії компанії.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Дослідженню питан-
ня середовища розвитку міжнародного маркетингу та адаптації
компаній до змін у глобальному турбулентному середовищі при-
свячено значну кількість робіт вітчизняних і зарубіжних фахів-
ців: І. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Полонскі, Дж. Деніелса, С. Хол-
ленсена, Т. Циганкової, В. Черенкова, В. Маркової та ряду інших.
Статистичні звіти Міжнародного валютного фонду, Світового
банку, Організації Об’єднаних Націй, ЮНКТАД, Світової органі-
зації торгівлі дають можливість прогнозувати основні макротен-
денції розвитку глобального маркетингового середовища, проте
ці прогнози часто мають значну частку суб’єктивізму, оскільки в
епоху турбулентності побудова прогнозів має достатньо віднос-
ний характер.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи су-
часну геополітичну ситуацію, експерти Організації об’єднаних
націй ще раз наголошують на тому, що відбувається формування
нової багатополярної моделі світового устрою, в межах якої по-
ряд зі США з’являються нові центри сили, в тому числі КНР, ЄС,
Індія, Бразилія, Росія тощо. Власні інтереси кожної з цих країн не
співпадають у політичній, економічній, безпековій та інших сфе-
рах, що призводить до протистояння між ними і на глобальному,
і на регіональному рівнях, і, як наслідок, — до посилення світо-
вої нестабільності, розв’язання війн чи збройних конфліктів. При
цьому спостерігається і зниження ефективності діяльності прові-
дних міжнародних організацій, в тому числі ООН та ОБСЄ, про
що свідчать військові конфлікти в Афганістані, Іраку, Лівії та
Грузії, а також розвиток подій довкола Сирії та Ірану [1].

Незважаючи на значний ступінь турбулентності середовища,
глобальна економіка поступово стабілізує темпи розвитку. Так,
світовий ВВП повільно, але впевнено зростає. За прогнозами
МФВ, темпи його зростання сягнуть 3,1 % і 3,3 % в 2014 і 2015
роках відповідно (рис 1) [2].

Перед глобальною фінансовою кризою такі країни, як Брази-
лія, Індія і Китай тривалий період підтримували достатньо шви-
дкі темпи зростання. Проте після кризи вони помітно сповіль-
нилися. Так, в Китаї в 2012 році зростання експорту продов-
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жувало сповільнюватися зважаючи на слабкий попит в провід-
них розвинених країнах. Тим часом, зростання інвестицій, які в
попередні десятиліття забезпечували до 50 % зростання ВВП,
скоротився [3]. За оцінками експертів, темпи зростання ВВП
країн, що розвиваються і надалі значно випереджатимуть темпи
зростання ВВП розвинутих кран, що зумовлено високим рівнем
безробіття, слабкістю споживчої та ділової сфери в останніх
(рис. 2) [2].

Рис. 1. Динаміка світового ВВП у 2011—2015 рр, %
(2013—2015 рр. — прогноз)

Джерело: складено на основі даних звіту МВФ [2]

Рис. 2. Динаміка ВВП країн світу у 2011—2015 рр., %
(2013—2015 рр. — прогноз)

Джерело: складено на основі даних звіту МВФ [2]
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На сьогодні 20 найбільш розвинених економік світу створю-
ють майже 74 % ВВП (в порівнянні з попередніми роками втра-
тили близько 9 % світового ВВП) (рис. 3), при цьому борг цих
країн складає майже 92 % світового боргу. Борг лише однієї краї-
ни — США — складає 27,6 % від загального державного боргу
найбільш розвинених економік світу [4].

68%

32% Найбільш розвинуті
країни

Інші країни

81,1%

18,9%
Найбільш розвинуті
країни

Інші країни

2010 рік                                                            2012 рік

Рис. 3. Структура світового ВВП, %
Джерело: складено на основі даних ресурсу [5]

Рівень безробіття у світі залишається дуже високим, особли-
во серед розвинених країн (Японія — 5 %, США — 8 %, на по-
чатку 2013 року — 5 %), а ситуація в Європі є найбільш склад-
ною. У 2012 році рівень безробіття в зоні євро продовжував
зростати, досягнувши рекордно високого рівня, майже 12 %, що
на 1 % більше ніж у попередньому році. Становище ще гірше в
Греції та Іспанії, де більше 25 % працездатного населення не
мають роботи. Лише в декількох країнах регіону, таких як Авс-
трія, Німеччина, Люксембург та Нідерланди рівень безробіття
— приблизно 5 %. Загальний рівень безробіття у Центральній та
Східній Європі дещо зріс в 2012 році, що частково пов’язано з
запровадженнями заходів жорсткої економії бюджетних коштів
(рис. 4).

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності вже кілька років
поспіль очолює Швейцарія, друге і третє місця займають Сінга-
пур і Фінляндія відповідно (рис. 5) [6, 7].
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Рис.4. Динаміка рівня безробіття у 2011—2016 рр., %
(2013—2016 рр. — прогноз)

Джерело: складено на основі даних звіту МВФ [2]
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Рис. 5. Рейтинг країн за індексом
Глобальної конкурентоспроможності 2010, 2012 рр.

Джерело: складено на основі даних [6, 7]

За рейтингом залученості країн в міжнародну торгівлю ліди-
руючі позиції займають Сінгапур, Гонконг, Данія та Швеція.
Цього року значні досягнення у розвитку міжнародної торгівлі
також продемонстрували економіки країн Південно-Східної Азії,
зокрема країни Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕ-
АН), в той час як позиції Китаю та Індії дещо знизилися порівня-
но з 2010 роком. Станом на кінець 2012 року, провідними краї-
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нами світу у міжнародній торгівлі товарами та послугами зали-
шались США, Китай, Німеччина, Японія, Франція, Великобрита-
нія та Нідерланди.

Експерти СОТ знизили прогнозні темпи зростання світової
торгівлі у 2013 році — з 4,5 % до 3,3 %. 2013 рік може виявитися
гіршим, ніж очікувалося раніше, головним чином через ризики,
пов’язані з єврозоною, які можуть призвести до спроб подальшо-
го обмеження міжнародної торгівлі. За попередньою оцінкою ор-
ганізації, у 2014 р. цей показник складе 5,0 % [8].

Аналізуючи соціальну складову глобального маркетингового
середовища, доцільно зупинитись на демографічному розподілі
населення. Найбільшу частину населення світу становить насе-
лення країн Азії — 4,250 млрд. осіб (60,3 %), порівняно з 2010
роком, цей показник зріс майже на 10 %. Далі йдуть країни Аф-
рики — 1,070 млрд. осіб (15,1 %) , Європи — 740 млн. осіб
(10,5 %), Латинської Америки — 8,6 %, Північної Америки —
5 % та Океанії — 0,5 % [9, 10].

Протягом останніх років значно активізувались процеси міг-
рації в багатьох країнах світу (рис. 6).

Рис.6. Динаміка міграції населення за регіонами світу
у 2010—2012 рр. [11]

Більшість населення іммігрує з Африки та Азії в Європу та
Америку, що зумовлено політико-економічною ситуацією в регі-
онах. В зв’язку з активними процесами міграції поступово змі-
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нюється расова структура населення, етнічні споживчі вподобан-
ня, традиційні культурні цінності та релігійна приналежність.

На сучасному етапі, найрозповсюдженішими світовими релігія-
ми є християнство — 34,1 % населення та мусульманство —
20,4 %, а також, значна кількість атеїстів — 19,1 % [12]. Проте че-
рез міграційні процеси в світі постійно змінюється релігійний
склад населення країн. Так, в Європі поступово збільшується кіль-
кість етнічних мусульман (в мусульманських сім’ях традиційно ви-
сока народжуваність), та зменшується частка християн; натомість
триває процес ісламізації країн Африки та Південно-Східної Азії. З
активізацією процесів міграції в останній час збільшується і кіль-
кість етнічних конфліктів, конфліктів на релігійному ґрунті, відбу-
вається космополітизація культур, формуються нові етноси, тим
самим підсилюючи локальні парадигми глобального маркетингу.

Для аналізу сучасного стану міжнародного соціального сере-
довища використовують Індекс людського розвитку (ІЛР), який
характеризує як соціальну, так і демографічну ситуацію в краї-
нах, включаючи бідність населення, гендерну нерівність, освіту,
рівень захворюваності та рівень злочинності (таблиця 1).

Таблиця 1
ІЛР ТА ЙОГО КОМПОНЕНТИ ЗА РЕГІОНАМИ

ТА ГРУПАМИ КРАЇН, 2012 р. [13]
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1 Арабські країни 0,652 71,0 6,0 10,6 8 317
2 Африка на південь від Сахари 0,475 54,9 4,7 9,3 2 010

3 Східна Азія та Тихоокеансь-
кий регіон 0,683 72,7 7,2 11,8 6 874

4 Європа та Центральна Азія 0,771 71,5 10,4 13,7 12 243

5 Латинська Америка та Ка-
рибський басейн 0,741 74,7 7,8 13,7 10 300

6 Південна Азія 0,558 66,2 4,7 10,2 3 343
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Країни Африки на південь від Сахари мали найнижчий ІЛР —
0,475, за якими слідувала Південна Азія — 0,558. Серед країн, що
розвиваються, найвищий ІЛР (0,771) був у країнах Східної Євро-
пи та Центральної Азії, за якими слідувала Латинська Америка і
країни Карибського басейну (0,741) [13].

Одним з визначальних факторів сучасного глобального середо-
вища є також технології. Сьогодні більше, ніж 21 % населення сві-
ту є користувачами Інтернету, основна аудиторія якого припадає
на країни Північної Америки, Австралії та Європи (рис. 7) [14].

Рис. 7. Регіональна структура Інтернет-проникнення,
2012 рік (% користувачів в регіоні) [14]

Розвиток Інтернету відкрив значні можливості компаніям
(Amazon.com, Ebay.com, Google та інші) у віртуальному просторі.
Корпорації вже давно зробили ставку на персоналізацію та збір
інформації про уподобання користувача. Крім того, мережа Інтер-
нет відкрила доступ до ринків тих країн, вихід на які за допомогою
класичних технологій маркетингу був майже неможливим.

Серед основних тенденцій розвитку технологічної складової
глобального маркетингового середовища важливими є:

- зростання впливу соціальних мереж. Дослідження, прове-
дене компанією VerticalResponce, Inc., показало, що в 2013 р.
68 % представників малого бізнесу планують збільшити свої ви-
датки на маркетинг у соціальних мережах для побудови ефектив-
ного діалогу зі споживачем. Згідно з даними досліджень Entensys,
20 % офісного трафіку компаній СНД використовується на соціа-
льні мережі (Вконтакті, Однокласники, Facebook, Twitter) [15].
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- важливість онлайн-репутації. Все більше користувачів при-
ймають рішення про купівлю товару чи послуги на основі інфор-
мації, отриманої в мережі (починаючи від опису товару й закін-
чуючи відгуками інших користувачів).

- нові можливості для ведення бізнесу. Інтернет дозволяє
працювати у віртуальних офісах, використовуючи численні он-
лайн-інструменти (віртуальні конференції, лекції, вебінари, кон-
сультації) командної роботи над проектами, зберігання та обміну
інформацією, комунікацій.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасні умови турбу-
лентності глобального маркетингового середовища вимагають
від міжнародних компаній постійного моніторингу зовнішнього
середовища. Прогнозування основних макротенденій його розви-
тку, як то політичних, економічних, соціально-культурних та
технологічних — та врахування їх при розробці міжнародних ма-
ркетингових стратегій забезпечить компанії можливість адапту-
ватися до швидкозмінних і часто не прогнозованих факторів гло-
бального середовища.

Головними загрозами політичного розвитку в найближчі роки
залишаться тероризм і конфлікти. Більшість фахівців схильні
вважати, що ідеологічні конфлікти, схожі на холодну війну, на-
вряд чи укореняться у світі, в якому більшість держав будуть
стурбовані утилітарними проблемами глобалізації та переміщен-
ням впливу із Заходу на Схід. Найпотужнішу ідеологію фахівці
вбачають в мусульманському світі — особливо в арабському ядрі
[16]. Можуть повернутися так звані ресурсні конфлікти, оскільки
відчувши брак енергоресурсів, деякі країни будуть змушені вжи-
ти заходів, щоб в майбутньому забезпечити себе ними.

В економічній сфері в найближчі роки актуальним питанням
залишатиметься питання стабільного розвитку країн — як країн-
лідерів, так і країн, що розвиваються. Ймовірність дефолту в
США, питання фінансової стабільності Євросоюзу (згідно з про-
гнозами ООН, зона євро може втратити в сукупності додаткові
3 % виробництва за період з 2013 по 2015 року, а світова еконо-
міка в цілому — більше 1 % [1]), темпи розвитку країн, що роз-
виваються (зберігається значний ризик щодо зниження темпів
економічного зростання: якщо економічне зростання в Китаї спо-
вільниться до показника в 5 % на рік, то країни, що розвиваються
в цілому можуть втратити приблизно 3 % обсягу виробництва в
2013—2015 роки, а світова економіка — близько 1,5 % [14]) —
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залишатимуться визначальними при проведенні моніторингу еко-
номічного середовища.

Демографічні зміни, міграційні процеси визначатимуть і зміну
культурно-релігійних цінностей та споживчих переваг регіонів та
окремих країн, тим самим підсилюючи етнічні конфлікти. Також
до 2020 року очікується значне збільшення інтернет-аудиторії,
суттєве поглиблення технологічних процесів та покращення до-
ступу до інформації, що якісно впливатиме на маркетингові тех-
нології та позначатиметься на міжнародних маркетингових стра-
тегіях компаній.
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ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ
КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні передумови виникнення
світового консультування. На основі виділених автором критеріїв,
розкрито еволюцію розвитку світовогоринку консалтингових по-
слуг та проведено його етапізацію. Особлива увага приділена
аналізу тенденцій кожного етапу розвитку консалтингу.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные предпосылки воз-
никновения мирового консультирования. На основе выделенных
автором критериев, раскрыто эволюцию развития мирового рынка
консалтинговых услуг и проведена егоэтапизация. Особое внима-
ние уделено анализу тенденций каждого этапа развития консал-
тинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Управленческоеконсультирование, етапиза-
ция, менеджмент-консалтинг, глобализация, институтконсульти-
рования, историяконсалтинга, интернационализация.

ANNOTATION. Thearticledescribesthebackgroundoftheworldconsult-
ingfoundation. Based on the selected by author criteria, described the
evolution of the global market for consulting services and defined the
main stages of it’s development. Particular attention is paid to the
analysis of trends of each consulting development stage.

KEYWORDS. Management consulting, stages, globalization, consult-
ing institution, history of consulting, internationalization.

Постановка проблеми.Процеси стрибкоподібного зростання
та глобалізаціїсвітової економіки протягом другої половини ХХ
ст. тісно пов’язані з новою роллю управлінського фактору в гос-
подарській системі сучасного ринку. Найбільш значущими для
світової економіки тенденціями останніх десятиріч є зміна її
структурних параметрів, включаючи прискорену інтернаціоналі-
зацію всіх основних видів господарської діяльності, дерегулю-
вання, періодичні хвилі гігантських транснаціональних злиттів та
поглинань, стрибкоподібні зміни стану світових фінансових рин-
ків, впровадження та періодичні зміни поколінь інформаційних
технологій — це вплинуло на ускладнення та прискорення дина-
мічних змін в бізнес-середовищі. Все це обумовило формування і
розвиток світового ринку консультування, посилення його ролі в
світовій економіці та перетворення його у велику глобальну ін-
дустрію.Даний ринок являє собою систему міжнародних відно-
син з приводу надання, обміну і впровадження консалтингових
послуг, тобто послуг, які надаються незалежними та професійно
підготовленими спеціалістами (консультантом або цілою гру-
пою) з метою допомоги керівнику організації у проведенні діаг-
ностики, аналізу та практичному розв’язанні управлінських і ви-
робничих проблем [1, с. 125]. Дослідження генезису та еволюції
консалтингового ринкудає змогу зрозуміти основні тенденції ци-
клічності розвитку консалтингу, проаналізувати причини виник-
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нення даного ринку, а також виявити визначальні чинники, що
впливають на зростаннята зниження показників на даному ринку.

Метою даної статтіє дослідження основних передумов ви-
никнення світового консалтингового ринкута систематизація ос-
новних етапів розвитку глобального ринку консалтингових по-
слуг, визначення ключових характеристик кожного етапу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питанню еволюції
консалтингу та становлення консалтингового ринку присвячено
багато робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, серед яких:
К. Матіас [1], М. Кіппінг[2; 3; 4], М. Кубр [5], П. Блок [6],
Дж. Глюклер [7], Б. Курноу, В. Верба [8, 9], А. Посадський [10],
С. Хайниш [10]та інші.У дослідженнях цих вчених розглянуто рі-
зні чинники і точки зору на причини й наслідки виникнення кон-
салтингу як економічного і соціального явища.У західній і вітчи-
зняній літературі зустрічаються різноманітні підходи до періо-
дизації розвитку консалтингового ринку, а саме упрацях таких
науковців як: К. Агаев, С. Грицай, В. Кремень, О. Кузьмин,
С. Лихолат та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. Консалтинг як
економічне явище зародився в ході промислової революції, коли
почали з’являтися перші фабрики. Перші передумови виникнен-
ня консалтингу були створені в другій половині ХІХ ст., коли за-
родилися основи наукового управління.В той час топ-менеджери
великих компаній відчули необхідність зовнішньої допомоги з
боку банкірів, рекламних агентів, інженерів, яка була б вигідна з
фінансової точки зору. Консультанти того періоду здебільшого
надавали послуги з удосконалення технологічних процесів на ви-
робництві, внаслідок цього вони отримали назву «промислові ін-
женери» [2, с. 23]. Першою формою еволюції консалтингу є фор-
мування і зародження консалтингової галузі економіки на націо-
нальному рівні, тобто зародження консалтингових професійних
компаній на національних економічних ринках таких країн як
США, Великобританія, Німеччина та інших країн Європи. Тому
цей етап є первинним у розвитку консалтингу і передуючим ета-
пу формування світового ринку консалтингу.

В цей період з’явилися перші професійні консультанти, такі як
Фредерік Тейлор, Артур Д. Літтл, Тоуерс Перрін, Гаррінгтон
Емерсон. Останні два заснували перші консалтингові фірми.
В 1914 р. в Чикаго Едвін Буз заснував службу ділових дослід-
жень «Буз-АлленендХамилтон». Вони працювали з підприємст-
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вами Північного Заходу США, зазвичай, металургійного профі-
лю. Пізніше з’явилися консалтингові фірми з управління людсь-
кими ресурсами, з управління збутом та маркетингу, з управління
фінансовими ресурсами.

Виокремлення управлінського консультування в самостійний
науковий напрям було зумовлене появою перших наукових праць
з менеджменту таких відомих науковців як Г. Гант, Л. Гілберт,
Ф. Гілберт, Х. Емерсон, Е. Майо, Ф. Тейлор, А. Файоль, Л. Урвік.
В роботах цих вчених було започатковано та розвинуто теорію
управління та організації виробництва, досліджено принципи
управління підприємствами, розроблено методи підвищення ефе-
ктивності діяльності компаній через посилення таких функцій
управління як планування, контроль, координація.

Одним з перших професійних консультантів в галузі економі-
ки став засновник теорії наукового управління підприємством
ФредерікТейлор. Фактично, він став першим засновником мето-
дології консалтингу і розробив принципово новий підхід до
управління робітниками в цехах, який з часом було удосконалено
для організації праці управлінського персоналу. Його теорія ба-
зувалася на удосконаленні та спрощенні складних виробничих
процесів, впровадженні оптимальної організації праці, розроб-
ленні способів мотивації персоналу з метою збільшення продук-
тивності праці. Послідовниками Ф. Тейлора були Френк і Ліліан
Гілберті, які дослідили вплив людського чинника на виробничі
процеси, та Гарінгтон Емерсон, який розробив власний метод
стимулювання праці орієнтуючись на кінцевий результат. [2,
с. 24].

Перша фірма з менеджмент-консалтингу — «Служба дослі-
джень бізнесу» (BusinessResearchServices) була заснована в
1914 р. в Чікаго, пізніше (в 20-х роках) такі фірми з’явились у
Європі (в Англіїї та Німеччіні). З цього моменту починається но-
вий етап у розвитку світового консалтингу — професійно-орієн-
тованого [с. 580]. Проте практично до середини 30-х років мину-
лого століття консалтинг не розглядався як окрема галузь еконо-
міки. Кількість фірм, зайнятих у цій сфері, була настільки мала,
що говорити про «бум»консалтингового бізнесу недоречно, крім
того фірми існували на національному рівні окремих економік.

Досліджуючи еволюцію розвитку світового ринку консалтин-
гових послуг, можна виокремити три основні етапи його розвит-
ку за такими критеріями: масштаби ринку, його географічно-
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регіональна структура, рівень транснаціоналізації консалтингової
індустрії, ступінь використання інформаційних технологій у кон-
салтинговому бізнесі, механізми ціноутворення на консалтингові
послуги.
Перший етап розвитку світового консалтингового ринку по-

чинається з середини 30-х років і завершується в кінці 80-х років.
Консалтинговий бізнес виходить на міжнародний рівень і стає
світовим міжнародним ринком з надання послуг. Активізація
консалтингу на даному етапі була зумовлена змінами в розмірах і
структурі фірм та посиленням конкуренції на ринку. На цьому
етапі попит на консалтингові послуги на світовому ринку почав
зростати.

Засновником міжнародного управлінського консультування
вважають компанію МакКінзі (McKinsey). В 1925 р. Джеймс О. Ма-
кКінзі та Ендрю Томас Карні в партнерстві заснували компанію, яка
в подальшому поклала початок двом найкрупнішим світовим кон-
салтинговим фірмам «МакКінзіендКомпані» та «А. Т. Карні» [5,
с. 258].

В 20—30 рр. після «великої депресії» управлінський консал-
тинг отримав визнання в усіх промислово розвинутих країнах
Європи (в першу чергу в Англії та Німеччині), в 40-50 рр. — і в
інших регіонах світу (Азія, Африка, Латинська Америка). Проте
його обсяг та напрями застосування залишалися обмеженими. Їх
послугами користувались, зазвичай, великі промислові компанії.
Проте з’явився попит на консультування державного сектору та
військового комплексу, що відіграло суттєву роль в часи другої
світової війни.Найбільш активну експансію на світові ринки про-
водили американські компанії.

Для шістдесятих років ХХ ст. характерним було зміщення
акцентів в консалтинговому бізнесі на вирішення проблем
пов’язаних з лідерством, мотивацією та організаційною струк-
турою. З’явилася концепція реструктуризації, тобто поглинання
та злиття підприємств — виникнення стратегічних альянсів та
сумісне використання ресурсів для отримання гнучкості управ-
ління підприємствами та скорочення управлінських витрат.
Суттєвого впливу на зміну методології менеджменту зазнали
американські підходи таких дослідників, як Герцберг та МакГ-
регор. Їх ідеї стосовно лідерства та організації виробництва на
основі двостороннього зв’язку були покладені в основу поведі-
нкових наук, які суттєво вплинули на менеджмент та управлін-
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ське консультування [6, c. 28]. Шістдесяті роки відзначаються
широким застосуванням концепції «цільового менеджменту»,
заснованої Джоном Гамблом. Сутність вчення Гамбла полягало
в тому, що успіх ефективного управління залежить від чіткості
визнання корпоративних цілей, розроблення конкретних за-
вдань та їх узгодженості з механізмом досягнення цільових ре-
зультатів «Майбутнє консалтингу полягає у здатності бачити
зв’язок між частинами (процесу управління), а не лише бачити
ці окремі частини» [c. 22]. Самена цьому етапі попит на консал-
тингові послуги почав значно зростати. Це було обумовлено пі-
слявоєнним будівництвом, зростанням ділової активності, при-
скоренням технологічного прогресу, інтернаціоналізацією про-
мисловості, торгівлі та фінансів.
Другий етап розвитку консалтингового бізнесу припадає на

період кінця 70-х -початку 80-х докінця 90-х років. Період зрос-
тання конкурентної боротьби на світових і локальних ринках
1970—1980-х років сприяв пошуку нових управлінських інстру-
ментів та форм взаємодії з компаніями, що сприяло формуванню
методології консалтингових компаній, створення нових консал-
тингових продуктів, залучення у коло клієнтів організацій неви-
робничих сфер економіки. Цей час характеризується досить ак-
тивною маркетинговою політикою консалтингових компаній.
Справжня революція в структурі консалтингового бізнесу розпо-
чалася приблизно з кінця 80-х років. Активно почали розвиватись
інформаційні технології в управлінні, що і стало передумовою
розвитку нового напряму консалтингового бізнесу, консалтингу
інформаційних технологій. Здебільшого, це було пов’язано з ши-
роким розповсюдженням так званих інтегрованих інформаційних
систем управління ресурсами підприємства, систем управління
виробничими процесами, встановлення і налаштування спеціалі-
зованого апаратного та програмного забезпечення. У 1997 році
темпи зростання даної галузі консалтингу склали 29 %. Невдовзі
серед основних гравців на цьому ринку з’явилася нова група
компаній, які виросли на базі найкрупніших виробників комп’ю-
терної техніки та системних інтеграторів.Відомі міжнародні гіга-
нти, такі як «IBM», «ElectronicDataSystems», «ComputerScience-
Corporation»та інші почали планомірно зміщувати основний фо-
кус своєї діяльності з традиційного рішення проблем в сфері
інформаційних технологій до використання інформаційних тех-
нологій для рішення бізнес-проблем [11].
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В 70—80 рр. зростання сфери консалтингових послуг віднос-
но стабілізувалося та збереглися стабільні темпи росту, незважа-
ючи на кризові періоди світової економіки. Консалтингові послу-
ги диференціювались, а перелік їх послуг зріс до більше ніж 100
видів. Всередині 80-х років виникли нові консультаційні фірмі та
продовжили розвиток вже існуючі, так, один з найбільш великих
кабінетів управлінського консультування у Великобританії —
«ПА консалтинг груп» в 1943 році мав лише 6 співробітників, в
1963 — 370, а в 1984 — вже 1300 [12, с. 196]. Консалтинг отри-
мав настільки широке розповсюдження, що в США у 70-ті роки
на кожні 100 управлінців в промисловості припадав 1 консуль-
тант. У 80-ті роки з’явився термін «консультантоозброєність»,
який визначався відношенням загальної кількості населення до
числа консультантів. В Японіїу цей період кількість консультан-
тів складала 2 тис. чол.; в США — 4, 5 тис. чол.; в країнах Захід-
ної Європи — 12,5 тис.чол.; в країнах, що розвиваються — 250—
300 чол.[13].

На цьому етапі утворилося велика кількість відомих нині кон-
салтингових компаній. За ренкінгом 40 найприбутковіших конса-
лтингових компаній 1968 року лише третя частина з них існують
і сьогодні [14]. Велика кількість копаній не витримала напруги
наступного етапу розвитку консалтингового ринку, в зв’язку з
постійними злиттями і поглинаннями і підвищеною конкуренці-
єю на ринку.

Наступний третій етап розвитку консалтингового ринку,
етап інноваційного консалтингу, розпочався на початку ХХІ ст.. і
триває до нині. Характерним для нього є посилення тенденцій
злиття та поглинання, інноваційний характер розвитку, активне
залучення інформаційних технологій у менеджмент консалтинг,
структуризація та інтернаціоналізація великих підприємств-клієн-
тів, особливо в США і Великобританії. Особливий акцент було
зроблено на розвитку комплексних послуг (full-service shops / on-
estop shopping). Найбільш підготовленою для розробки цього на-
пряму консалтингу виявилась «Велика четвірка» (тоді ще шестір-
ка), яка мала необхідних кваліфікованих спеціалістів в галузі
операційного управлінського консультування та інформаційних
технологій.

Завершення процесу трансформації світових лідерів аудитор-
ського бізнесу в професійних консультантів широкого профілю
було зафіксовано спеціалістами на початку 90-х років. В наш час
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консалтингові фірми набули рис повноцінних комерційних під-
приємств з власною стратегією розвитку, ринковою поведінкою
та специфічним асортиментом консалтингових продуктів.

За оцінками фахівців протягом останнього десятиліття річний
потенціал росту ринку менеджмент-консалтингу складав понад
10 %, що у 2 рази вище, ніж середні темпи розвитку ринків нау-
комісткої продукції і споживчих послуг. Світовий ринок консу-
льтування останнім часом має стійку тенденцію до зростання: так
у 2006 р. його розмір оцінювався у 280 млрд дол., у 2007 р. — у
понад 300 млрд дол., а у 2010 р. — 380 млрд дол. За даними до-
слідження, 45 % компаній у розвинених країнах користуються
послугами консультантів регулярно і 75 % звертаються до консу-
льтантів епізодично, по мірі необхідності [11].Особливо швидкий
розвиток консалтингових послуг очікується в країнах Централь-
ної та Східної Європи, країн СНД та Китаї. Як найбільш перспек-
тивний ринок в точки зору обсягу попиту розглядається Китай.
Частка Північної Америки зменшилась за останній 2009 рік на
3 %, натомість зросла частка Азійсько-Тихоокеанського регіону,
сягнувши позначки у 14,7 % світового ринку управлінського кон-
сультування (рис. 1).

Рис. 1. Структура глобального ринку консультування
за географічними регіонами за 2009 рік [9, c. 239]

Російські вчені А.П. Посадський та С.В. Хайниш вивели певну
закономірність в розподілі обсягів консалтингових послуг у світі:
за умов рівного розміру економічного потенціалу регіону обсяг
консалтингових послуг вище там, де економіка є менш централі-
зовано керованою, тобто менш «одержавленою». На їх думку та-
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ка кореляція пояснюється тим, що консалтинг являє собою своє-
рідну форму регулювання економічних процесів, яка альтернати-
вна централізованій. Консалтинг, будучи методом впровадження
наукових знань в економіку, виконує ті функції її раціоналізації,
які в менш ліберальних системах бере на себе централізоване
управління [10, с. 54].

В цілому сектор консалтингових послуг розвивається випере-
джаючимитемпамипорівняно з іншими галузями світової еконо-
міки. Вчені прогнозують, що з одного боку, консалтинговий біз-
нес буде розвиватися в напрямі диверсифікації типів послуг, а з
іншого боку — буде зростати тенденція до здійснення комплекс-
них консалтингових проектів, в ході яких надаються послуги різ-
них типів та напрямів.

Висновки з проведеного дослідження. Досліджуючи еволю-
цію розвитку світового ринку консалтингових послуг, визначено,
що його передумовами було виникнення і становлення консалти-
нгового бізнесу на рівні національних економік окремих країн
світу, а також виділено два основні етапи його розвитку: період
формування і становлення світового консалтингового ринку (20-
ті — 80 рр рр.), період активного зростання світового консал-
тингового (80-ті — 90-ті роки), період інноваційного розвитку (з
початкуХХІ ст. — по наш час). Для етапу формування світового
консалтингового ринку характерними є різке зростання попиту
на цей вид послуг та зміщення акцентів на удосконалення органі-
зації виробництва та організаційної структури компаній; розви-
ток та лідерство підприємств; посилення мотивації робітників;
реструктуризація (злиття та поглинання) розроблення стратегій.
На цьому етапі консалтингові компанії виходять на світові ринки,
розширюються, стабілізуються на міжнародному рівні, поширю-
ється тенденція до злиття і поглинання.Другий етап розвитку
консалтингового ринку відзначається досить активною маркети-
нговою політикою консалтингових компаній, та впровадженням
інформаційних технологій у консалтинговий бізнес і формуван-
ням окремої галузі ІТ-консалтингу.Сучасний етап розвитку кон-
салтингового бізнесу характеризується посиленням глобалізації
та інтеграції, високим ступенем транснаціоналізації консалтинго-
вої індустрії,домінуванням великих консалтингових фірм з ши-
роким спектром професійних послуг, створенням нових консал-
тингових продуктів заснованих на використанні інформаційних
технологій.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто діяльність міжнародних неурядо-
вих організацій у соціальному забезпеченні суспільства, проаналі-
зовано основні напрямки їх функціонування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжнародні неурядові організації, соціальне за-
безпечення, соціальні проекти.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена деятельность международ-
ных неправительственных организаций в социальном обеспече-
нии общества, проанализированы основные направления их фун-
кционирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международные негосударственные органи-
зации, социальное обеспечение, социальные программы.

ANNOTATION. The article deals with the activities of international
non-government organizations in social security society, analyzes the
main areas of their operations.

KEY WORDS: non-government organizations, social security, social
projects.

Постановка проблеми. Початок ХХІ ст. ознаменувався
підвищенням наукового інтересу до міжнародних неурядових
організацій (МНУО). Їх кількість продовжує неухильно збіль-
шуватись. Паралельно з цим геополітичні та соціально-еконо-
мічні інтереси міжнародних неурядових організацій набувають
всеохоплюючого характеру. Вчені порівнюють динаміку цих
діалектично взаємопов’язаних процесів із революційними змі-
нами. Зростання політичної ролі й соціальної активності МНУО
на міжнародній арені потребує більш чіткої регламентації ста-
тусу і діяльності цих організацій, що буде сприяти їх пози-
тивному стабілізуючому впливу на всю систему міжнародних
відносин в умовах загострення глобальних проблем людства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про
специфічну сутність, основні напрямки діяльності та роль між-
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народних неурядових організацій у глобальному регулюванні
соціальної політики стали об’єктом дослідження українських
вчених Л. Л. Антонюк, Н.М. Деєвої, Р.М. Дзундзи, Д.Г. Лу-
к’яненка, В.М. Новікова, А.М. Поручника, Я.М. Столярчука.
Значну увагу вказаним проблемам приділяють такі зарубіжні
дослідники, як Гюлер Арас, Поль Відаль, Девід Кроутер, Ада-
льберт Еверс, Сабіна Ланг, Домінго Торрес, Петер Фішер, Блер
Шеппард. Враховуючи глобальні виклики сучасності, негативні
соціальні наслідки затяжної економічної рецесії, подальша нау-
кова розробка даної тематики є важливим актуальним завданням.

З огляду на це метою даного дослідження є науковий аналіз
функціональних особливостей МНУО; систематизація міжна-
родних неурядових організацій соціального спрямування за ти-
пами їх організаційних форм, структури; визначення індикаторів
ефективності соціальної діяльності МНУО на основі проведеного
автором SWOT-аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дотепер три-
вають наукові дискусії щодо визначення поняття МНУО. Деякі
фахівці намагаються віднести їх до різновиду транснаціональних
корпорацій. Інші, наприклад англійський професор Сабіна Ланг,
ставляться до них як до суб’єктів міжнародних відносин, що
реалізують власні політичні, соціально-економічні, культурні,
освітні інтереси [7, с. 33—39]. Ще такі організації називають
групами тиску. Як вважає американський професор менеджменту
Блер Шеппард, основним засобом їх впливу є мобілізація
міжнародної громадської думки та тиск через неї на міжнародне
співтовариство [3, с. 19].

Важливо зазначити, що Статут ООН не дає визначення
неурядових організацій, а лише вказує на те, що це поняття
(калька з англомовної дефініції «non-governmental organizations»)
включає в себе міжнародні та національні організації. Еконо-
мічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) уповноважена встанов-
лювати консультативні відносини з неурядовими організаціями.
Сьогодні проведення міжнародних конференцій не відбувається
без залучення і запрошення МНУО. Досить чітких вимог до
створення цих організацій на міжнародному рівні немає. Але
Радою Європи у 1986 році було розроблено Європейську кон-
венцію про визнання МНУО. Ця конвенція набула чинності з
1991 року і застосовується до асоціацій, фондів, приватних
інститутів, які засновані і діють відповідно до законодавства
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своєї країни, мають реальні організаційні структури у своїй
державі або за кордоном і поширюють свою некомерційну
діяльність мінімум на дві країни.

Логічним є питання: чи можна вважати МНУО суб’єктами
міжнародного права? Однозначної відповіді на це запитання
дослідники не дають. Однак, як вказує австрійський професор
міжнародного і європейського права Петер Фішер, МНУО беруть
участь у міжнародних відносинах, урегульованих міжнародно-
правовими нормами [6, с. 12—15]. Іншими словами, вони мають
міжнародну правосуб’єктність, щоправда, правозастосовного
характеру. У міжнародно-правовій літературі така правосуб’єкт-
ність іменується функціональною, на відміну від універсальної,
властивої державам.

Науковці Всесвітнього економічного форуму «Yearbook of In-
ternational Organizations 2012—2013» проаналізували динаміку
зростання кількості міжнародних неурядових організацій. Так,
якщо у 1990 році їх нараховувалось лише 6 тисяч, то у 2006 році
число цих організацій збільшилось до 50 тисяч, а на даний час їх
число становить більш ніж 65 тисяч [11].

За допомогою The Global Journal (Top 100 NGOs 2013) можна
простежити географічне розташування міжнародних неурядових
організацій [9]. Як бачимо з рисунку 1, більшість МНУО (72 % )
припадає на західні держави і лише 28 % — на країни Азії,
Африки та Латинської Америки.

Рис. 1. Георгафічне розташування міжнародних неурядових організацій
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Необхідно підкреслити, що термін «неурядова організація»
вказує на незалежність від уряду. Однак, велика кількість цих
організацій фінансово залежать від уряду. Наприклад, британ-
ський уряд щорічно виділяє близько 40 млн. доларів США
Оксфордському комітету допомоги голодуючим (Oxfam). В той
же час американський уряд направляє 55 млн. доларів США до
скарбниці Асоціації християнської допомоги та розвитку. Цікаво,
що лауреат Нобелівської премії організація «Лікарі без кордонів
« отримує до 46 % своїх доходів з урядових фінансових джерел
[8]. Отже, неурядові організації можуть одержувати допомогу від
держави або ж офіційні особи можуть входити до складу їхніх
керуючих органів.

 Інтернаціональним науковим колективом, в складі якого Ада-
льберт Еверс з Німеччини [5], Гюлер Арас з Туреччини, Девід
Кроутер з Великобританії [2], Поль Відаль і Домінго Торрес з Іс-
панії [10], детально проаналізовано основні характеристики не-
урядових організацій: їх недержавний (неурядовий) характер, са-
моуправління, добровільність, некомерційність та неприбутко-
вість. Як правило, такі організації мають певну форму, що вклю-
чає наявність статуту, структури, чіткі цілі та рамки діяльності.

Міжнародні неурядові організації відрізняються своїми орга-
нізаційними формами, програмами, напрямками роботи, завдан-
нями. Тому, на нашу думку, доцільно здійснити систематизацію
МНУО соціального спрямування за специфікою їх організацій-
них форм і особливостями функціонування, виділивши такі 12
типів (груп): альянси, асоціації, комітети, організації, ради, служ-
би, товариства, федерації, фонди, фундації, центри, школи.

Як приклад, до першої групи входить Міжнародний альянс
«Врятуємо дітей». Свою соціальну місію вбачає у створенні умов
для захисту прав дітей. У складі альянсу є 29 національних орга-
нізацій, які співпрацюють щодо реалізації соціальних програм у
120 країнах світу. Альянсом прийнято глобальну соціальну стра-
тегію на 2010-2015 рр. Як професійна благодійна установа діє та-
кож Міжнародний альянс з ВІЛ-СНІДу, що у співпраці з партне-
рами громадського та урядового секторів активно долучається до
реалізації програм з ВІЛ-СНІДу, надає якісну технічну і фінансо-
ву підтримку організаціям на місцях [8].

Друга група, зокрема, представлена Міжнародною асоціацією
шкіл соціальної роботи. Її членами є понад 500 навчальних за-
кладів і асоціацій соціальних шкіл, які діють у 70 країнах світу.
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Асоціація відіграє провідну роль у розробленні стандартів соціа-
льної освіти на міжнародному рівні. Активно працює також іта-
лійська благодійна асоціація «Soleterra», яка крім розробки і ви-
конання соціальних проектів, проводить інформаційні та органі-
заційні кампанії зі збору коштів, надання допомоги продуктами
харчування, постачання медичного обладнання [9].

Відомим представником третьої групи є Міжнародний комі-
тет Червоного Хреста. До четвертої групи належать міжнародні
організації «Право на здоров’я», «FOCCUS», ЕКПАТ, соціальні
програми яких спрямовані на захист прав людини і боротьбу з
насиллям в будь-яких його проявах [11].

Найбільш впливовим представником п’ятої групи є Міжна-
родна рада з соціального добробуту, яка включає Міжнародну
федерацію соціальних працівників та Міжнародну асоціацію
шкіл соціальної роботи. Рада об’єднує 15 національних комітетів
і 25 міжнародних організацій.

Ефективність, якість та оперативність соціальної роботи де-
монструють міжнародні неурядові організації шостої, сьомої і
восьмої груп, представлені соціальними службами, товариствами
та федераціями. Важливо згадати про Міжнародну федерацію со-
ціальних працівників, яка об’єднує 70 національних організацій,
400 тисяч членів. До її складу входить Українська асоціація соці-
альних педагогів та спеціалістів з соціальної роботи.

Інноваційні моделі вирішення соціальних проблем втілюють у
життя представники останніх чотирьох груп, до яких відносяться
фонди, фундації, центри та школи [11].

Принциповою є оцінка соціальної ролі міжнародних неурядо-
вих організацій дослідниками української національної наукової
школи економіки, яку очолює професор Д. Г. Лук’яненко. Вчені
дійшли до висновку, що в перспективі міжнародні неурядові
організації можуть сформувати глобальне громадянське суспіль-
ство, яке буде впливати на систему міжнародних політичних і
соціально-економічних відносин не менш істотно, аніж в націо-
нальних рамках громадянське суспільство впливає на політику
держави [1, с. 298—300].

Керуючись цим висновком, автор поставила мету виявити за
допомогою SWOT — аналізу сильні та слабкі сторони, можли-
вості та загрози діяльності МНУО як на національному, так і на
глобальному рівнях.
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СИЛЬНІ СТОРОНИ
• місія та цілі організацій;
• людський ресурс та набуті навички в галузі вирішення

соціальних  проблем;
• зв’язки з урядом, партнерами;
• активне вивчення міжнародної практики;
• досвід роботи як на національному, так і на глобальному

рівнях;
• відмінна координація дій, в основі якої механізм моніто-

рингу та соціального прогнозування;
• стабільні фінансові ресурси та пошук їх інноваційних

джерел.
СЛАБКІ СТОРОНИ
• загострення глобальних проблем людства;
• недостатнє кадрове забезпечення;
• відсутність чіткої регламентації статусу, діяльності;
• обмежений мандат повноважень;
• недосконала система менеджменту, соціального регулю-

вання;
• недостатнє інформаційно-технічне забезпечення;
• обмежене використання нанотехнологій організаційного

процесу.
МОЖЛИВОСТІ
• політично-правова свобода та підтримка суспільства;
• сприятливі зовнішньополітична обстановка та міжнародні

закони;
• підтримка фінансових донорських агенцій;
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• соціально справедлива глобалізація, соціально відповідальне
суспільство;

• сприятливий розподіл ресурсів;
• підтримка ЗМІ та правозахисних організацій.
ЗАГРОЗИ
• утиски з боку уряду і відсутність політичної волі;
• проблеми безпеки, наприклад, тероризм, війна, зникнення

або викрадення співробітників гуманітарних організацій;
• несприятлива міжнародна політика і обмеження в правах;
• відсутність зацікавленості та бажання співпрацювати на

рівні громад;
• недостатнє фінансування;
• відсутність контролю за діяльністю цільових груп і за ви-

користанням
• коштів цільового призначення.
Розроблена автором матриця SWOT-аналізу діяльності МНУО

допомагає зрозуміти, як цим організаціям потрібно використати
свою силу, щоб не втратити унікальні можливості, та що треба
виправити, аби уникнути небезпек.

Науковці Інституту демографії та соціальних досліджень імені
М.В. Птухи Національної академії наук України визначили
оптимальні функції, які можуть виконувати міжнародні неуря-
дові організації у системі соціального забезпечення: захист прав
людини; представництво інтересів громадян та суспільних груп;
соціально-політична стабілізація; соціальне моделювання; кому-
нікація та мобілізація громадян; вивчення потреб громадян у
послугах і необхідних змінах соціальної ситуації; участь у
формуванні глобальних і національних соціальних програм та
планування розвитку системи соціальних послуг; здійснення
громадського контролю за якістю надання послуг та ефек-
тивністю роботи соціальних служб [4].

У сучасних умовах популярною є схема, що передбачає
поєднання державних соціальних послуг з правом надавати окремі
їх види недержавним організаціям. Соціальне партнерство держав
з МНУО вигідно як з політичних, так і з економічних міркувань.
Політична вигода полягає в тому, що неурядові організації
сприяють зниженню соціальної напруженості та підвищенню
довіри громадян до офіційної соціальної політики. Економічна
вигода полягає в здатності МНУО залучати додаткові, благодійні
фінансові кошти для реалізації соціальної політики держав.
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, най-
більш ефективними заходами, які б стимулювали активну участь
МНУО у вирішення соціальних проблем, є наступні:

• створення сприятливих організаційно-правових та інформа-
ційно-технічних умов для їх соціальної діяльності;

• визначення пріоритетних напрямків соціальної політики та
часткове делегування МНУО окремих функції державних органів;

• надання пільг по податкам, зборам, орендній платі та іншим
платежам МНУО, які займаються шефською, спонсорською,
благодійною діяльністю;

• цільова фінансова підтримка соціальних програм міжнарод-
них недержавних суб’єктів соціальної політики за рахунок
бюджетних коштів держав;

• акумулювання наявної інформації МНУО у сфері соціальної
допомоги та адаптація міжнародного досвіду соціального пар-
тнерства та соціального діалогу.
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РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ
В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано підходи до визначення клю-
чових елементів системи міжнародного банківництва, розкрито
сутність поняття «транснаціональний банк» та визначено його су-
часне значення в умовах фінансової глобалізації.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з клю-
чових тенденцій фінансової глобалізації є посилення концентра-
ції банківських активів та капіталів, виникнення та посилення
ролі транснаціональних банків, які виступають головними носія-
ми банківського капіталу та перетворилися на головних суб’єктів
сучасної глобальної фінансової системи завдяки трансформації
глобальної банківської діяльності. ТНБ стають головними органі-
заторами процесів інтернаціоналізації виробництва. Поняття
«транснаціональний банк» настільки широке, що ні в вітчизня-
ній, ні в іноземній літературі досі не має його чіткого визначення
та розмежування даного поняття від таких схожих понять як «ба-
гатонаціональний банк», «міжнародний банк» та «глобальний
банк». Також чітко не виділено ключові складові частини міжна-
родної банківської діяльності. Саме тому виникає потреба в до-
слідженні різноманітних підходів до визначення принципових
відмінностей між елементами системи міжнародного банківницт-
ва, у вдосконаленні концептуальних теоретико-методологічних
засад поняття «ТНБ», конкретизації його сутті та у визначенні
ролі ТНБ, а також чинників та рушійних сил їх домінування в
глобальному фінансовому просторі.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Питанням розвитку
міжнародної банківської діяльності займалися як зарубіжні вче-
ні, такі як Е. Бейн, Б. Вільямс, Р. Глен Габбард, М. Енг, Е. Дол-
лан, Е. Рид, Ф. Лис, П. Макгуайєр, так і вітчизняні — Н. Є. Бой-
цун, О.В. Булатова, О.І. Гапонюк, С. Я. Моринець, І.В. Шамова.
Оцінка впливу ТНБ на економіку країн відображено в роботах
таких вітчизняних науковців, як Г. Балянта, І. Зарицької, О. Ма-
зуренка.

Виклад основного матеріалу дослідження. Посилення пози-
цій транснаціональних банків і підвищення їх ролі в процесі кон-
солідації банківського та промислового капіталу є одним з най-
більш помітних моментів у світовій економіці за останній час.
Транснаціональний капітал, представлений передусім ТНК і
ТНБ, в силу об’єктивних закономірностей свого розвитку прагне
до подальшого розширення економічної влади. В умовах глобалі-
зації ТНБ стали найважливішими фінансовими посередниками,
які забезпечують необхідними ресурсами учасників зовнішньо-
економічних зв’язків [3, с. 633].

На сьогоднішній день вітчизняні та зарубіжні науковці по-
різному виділяють ключові елементи сучасної системи міжнаро-
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дного банківництва. Наприклад, на думку Гапонюка О.І., існує
чотири групи банків, які здійснюють міжнародні операції. До
першої групи він відносить національні банки, що мають лише
невелике іноземне відділення, на яке припадає незначна частка
активів, прибутків і обслуговування. Такі відділення, зазвичай,
фінансують торговельні угоди, разові валютні операції, відкри-
вають акредитиви клієнтам у країні перебування та підтримують
обмежені кореспондентські відносини з іншими банками. Особ-
ливістю другої групи банків є те, що міжнародні операції почи-
нають приносити від 5 до 10 % їх прибутків, а розширення участі
цих банків у міжнародних операціях відбувається через створен-
ня окремих філій, дочірніх банків і представництв в основних
світових центрах. В третю групу банків входять, так звані, між-
народні банки, які автор ототожнює за своє сутністю з транснаці-
ональними банківськими угрупуваннями, а прибуток від їх опе-
рацій на міжнародній арені сягає 25—35 % загального прибутку
банку. Банки цієї категорії здатні не лише фінансувати торгівлю,
проводити масштабні операції з валютою та кредитними угода-
ми, а й виступати в ролі банків — визнаних лідерів при створенні
міжнародних консорціумів банків, організації фінансування ве-
ликих і престижних проектів, а також створювати обмежені
угрупування, які б надавали високоспеціалізовані фінансові по-
слуги. До четвертої групи входять глобальні банки, в яких окре-
мо міжнародні операції не виділяються, бо вони ніби не мають
самостійного значення, а на передній план у стратегії їх розвитку
висуваються потенційна прибутковість того чи іншого ринку не-
залежно від географічного розташування, можливість отримати
на цьому ринку конкурентні переваги, відносна привабливість
угод із конкретним клієнтом. Фінансові органи головного банку
здійснюють централізований контроль за ефективністю проведе-
них операцій на національних і міжнародних ринках одночасно
[3, с. 634—636].

З іншого боку до трактування поняття «системи міжнародного
банківництва» підходить Владичин У.В. На його думку, вона яв-
ляє собою створення і діяльність міжнародних банківських об’єд-
нань, до яких він відносить ТНБ, міжнаціональні банки (МНБ), а
також окремо виділяє стратегічні альянси та глобальні банки, які
діють на світовому ринку, міжнародних ринках та на національ-
них ринках зарубіжних держав. Основу такого підходу становить
те, що при здійсненні міжнародного банківництва значення має
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тільки характер самої операції і можливість отримання прибутку
у глобальному масштабі, незалежно від країни розташування. [2,
с. 149]

Шамова І.В. до системи міжнародного банківництва відносить
не лише транснаціональні та міжнаціональні банки як попередні
дослідники, але й включає сюди ще національні банківські сис-
теми країн світу та наднаціональні інститути — міжнародні фі-
нансово-кредитні установи. При чому ТНБ в її розумінні — це
міжнародні банківські монополії, що досягли такого рівня між-
народної концентрації та централізації капіталу, який завдяки
зрощуванню з промисловими монополіями дає змогу їм брати ре-
альну участь в економічному розподілі світового ринку позичко-
вих капіталів та кредитно-фінансових послуг. Це великі кредит-
но-фінансові комплекси універсального типу, що мають широку
мережу закордонних підрозділів та більше половина їх операцій
та прибутків пов’язані з обслуговуванням міжнародного бізнесу.
А МНБ, в свою чергу, це просто крупні ТНБ, в яких міжнарод-
ною є не лише діяльність, а й склад капіталу та система управ-
ління. На її думку, діяльність ТНБ та МНБ у глобальному масш-
табі мало чим відрізняється [7 с. 176].

Аналогічної думки дотримується Єгоровичева С.Б., яка вва-
жає, що процес інтернаціоналізації торкнувся не тільки діяльнос-
ті банків, але й вніс зміни до складу банківського капіталу, що й
призвело до появи міжнаціональних банків поряд з ТНБ. [1,
с. 146]

Шпиг Ф.І. вважає, що в процесі банківської інтернаціоналі-
зації беруть участь лише два види банків: багатонаціональні та
міжнародні банки, й взагалі не виділяє окремо ТНБ. Міжнародні
банки відзначаються тим, що проводять валютні трансакції
міжнародного характеру, не маючи при цьому локалізованих
відділів за кордоном, а багатонаціональні банки здійснюють
свою діяльність в різних країнах, тобто вони мають свої філіали
більш, ніж в одній країні. [8, с.114] Проте можна побачити, що в
його трактуванні поняття багатонаціональних банків є практич-
но ідентичним з поняттям ТНБ. Хоча якщо звернутися до ви-
значення ТНБ за методикою ООН, то за їх підходом ТНБ вва-
жаться банки з обсягом активів не менше 2 млрд. дол. США і
власною мережею філій, але не менш, ніж у п’яти іноземних
державах, а не просто більше, ніж в одній, як це представлено в
трактуванні Шпига Ф.І.
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Узагальнення підходів щодо класифікації елементів системи
міжнародного банківництва вітчизняними науковцями представ-
лено в таблиці 1.

Таблиця 1
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО БАНКІВНИЦТВА

Гапонюк О.І. Владичин У.В. Шамова І.В. Шпиг Ф.І.

1. Національні банки з
невеликим іноземним
відділення

1. ТНБ 1. ТНБ
1. Багатон
аціональні
банки

2. Банки, в яких між-
народні операції при-
носять від 5 до 10 % їх
прибутків

2. Міжнаціо-
нальні банки

2. Міжнаціональні
банки

2. Міжна-
родні бан-
ки

3. Міжнародні банки
(транснаціональні ба-
нківські угрупування)

3. Стратегіч-
ні альянси

3. Національні банків-
ські системи країн світу

4. Глобальні банки 4. Глобальні
банки

4. Міжнародні фінан-
сово-кредитні устано-
ви (МБРР, ЄБРР)

Джерело: складено автором на основі [2, 3, 7, 8].

Що стосується трактування ТНБ та МНБ в іноземній літерату-
рі, то варто зазначити, що поняття ТНБ як таке виділяється в ос-
новному лише в підходах ООН. Інші міжнародні установи, зок-
рема Банк міжнародних розрахунків, ЄЦБ та МВФ, частіше
оперують такими двома основними видами банків, як міжнародні
(інтернаціональні/міжнаціональні) та багатонаціональні. Експер-
ти Банку міжнародних розрахунків зазначають, що БНБ прово-
дить свою діяльність через великі за розміром міжнародні відді-
лення та дочірні компанії та в крайніх випадках фінансує їх
діяльність в приймаючих країнах. На противагу, міжнародний
банк проводить свою діяльність з території домашньої країни або
з фінансового центру та здійснює в основному операції за кор-
дон. [12, с. 26] До операцій, які визначаються міжнародною бан-
ківською діяльністю відносять посередницьку діяльність, яка
включає в себе надання кредитних коштів банком в країні базу-
вання до іншої країни, здійснення угод щодо приймання депози-
тів, цінних паперів, контрактів на деривативи тощо. [13, с. 4]
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Підхід Елізи Бейн та Джастіна Фанга співпадає з визначенням
спеціалістів з Банку міжнародних розрахунків, проте вони зазнача-
ють, що БНБ має володіти та управляти відділенням або філіалом у
більш, ніж одній країні. [10, с. 2] Інший американський науковець
Баррі Вільямс також виділяє БНБ як ключові суб’єкти системи між-
народного банківництва, проте за його підходом вони мають воло-
діти та здійснювати контроль банківської діяльності у більш, ніж
двох країнах світу. [9, c. 2] Цікавим є той факт, що в звітах ЄЦБ та-
кож в основному зустрічається поняття саме «багатонаціональний
банк», який визначається як банк, що складається з банку в країні
базування та певної кількості банків, розміщених за кордоном. [11]

Проаналізувавши різні підходи до визначення елементів системи
міжнародного банківництва, ми дійшли висновку що вони мають
бути наступними: ТНБ, МНБ, глобальні банки та міжнародні фінан-
сово-кредитні установи. Ми пропонуємо власне вдосконалене ви-
значення ТНБ як масштабного кредитно-фінансового комплексу
універсального типу, більше половина операцій та прибутків якого
пов’язані з обслуговуванням міжнародного бізнесу, який з’явився
внаслідок процесів концентрації та централізації капіталу та досяг
такого рівня розвитку, який дає йому змогу брати реальну участь в
економічному розподілі світового ринку позичкових капіталів та
кредитно-фінансових послуг, а саме фінансувати торгівлю, прово-
дити масштабні операції з валютою та кредитними угодами та ви-
ступати в ролі банку — лідеру при створенні міжнародних консор-
ціумів банків та організації фінансування великих проектів.

Основна клієнтура ТНБ — ТНК, іноземні уряди, державні ін-
ституції та міжнародні організації. ТНБ сформувались на базі
найпотужніших комерційних банків промислово-розвинутих
країн. [7, с. 176] Це банківські монополії США — «Bank of
America», «Citibank», Великої Британії — «Barclays», Франції —
«BNP Paribas», «Société Générale», Німеччини — «Deutsche
Bank», Японії — «Mitsubishi UFJ Financial Group». Розвиток між-
народної банківської діяльності в контексті трансформації глоба-
льної економіки представлено в таблиці 2.

З метою посилення ролі на світовому фінансовому ринку, ТНБ
постійно розширюють свою присутність в національних банківсь-
ких системах. Зокрема, у країнах Латинської Америки значний
вплив мають транснаціональні американські банки, у країнах Азії
— ТНБ США та Японії. Для окремих країн Центрально-Східної Єв-
ропи характерна значна присутність транснаціональних фінансово-
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банківських груп. Наприклад, в Естонії 98 % активів банківської си-
стеми знаходиться під контролем ТНБ; в Хорватії, Словаччині та
Литві 90 % активів їх банківських систем контролюються інозем-
ними банками; в Болгарії цей показник дорівнює 80 %; в Польщі та
Чехії ТНБ контролюють близько 70 % активів їх банків. [5, с. 118]

Таблиця 2
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Етап Діяльність Суть операції

І

Традиційні види діяльності
(60-ті роки XX ст.)
1. Фінансування експортно-
імпортних операцій
2. Угоди з валютою
3. Іноземні позики

Акредитив, інкасо, робота з переказ-
ними векселями та документами;
Купівля-продаж інвалюти;
Кредити клієнтам, що знаходяться в
інших країнах.

ІІ

Нові види діяльності
(70-ті та 90-ті рр. XX ст.)
1. Ринок євровалют
2. Синдиковані євро кредити
3. Торговельна банківська
справа

Угоди та фінансування в євровалюті;
Організація та участь у синдикованих
єврокредитах;
Випуск єврооблігацій та торгівля на
вторинному ринку, корпоративні по-
слуги.

ІІІ

Інноваційна діяльність
(80-90-ті рр. XX ст.)
1. Інноваційне фінансування
2. Світовий грошовий ринок
3. Управління портфелем по-
зик, наданих країнам, що роз-
виваються.
4. Приватна банківська справа

Забезпечення програми випуску євро-
нот (NIFs), процентні свопи;
Цілодобові шилінгові операції;
Стягнення боргів, перегляд умов та змі-
на структури боргу, торгівля борговими
зобов’язаннями країн, що розвиваються,
на вторинному ринку, свопи;
Забезпечення фінансових послуг за-
можним клієнтам у світовому вимірі.

ІV

Подальший розвиток інно-
ваційної діяльності
(Перше десятиліття XXI ст.)
1. Обслуговування процесів
злиття та поглинання.
2. Розвиток кредитних дери-
вативів.
3. Розвиток іпотечного кре-
дитування.
4. Поширення процесів се-
к’юритизації.
5. Збільшення обсягів опе-
рацій на валютному ринку.

Забезпечення процесів концентрації, цен-
тралізації та консолідації капіталу;
Здійснення позикового фінансування,
фінансування з використанням власного
або акціонерного капіталу та змішаного
(гібридного) фінансування;
Управління кредитним ризиком та йо-
го відокремлення від активу для на-
ступної передачі іншій стороні;
Випуск іпотечних облігацій, форму-
вання пулів заставних;
Випуск та розміщення цінних паперів
(asset-backed securities — ABS).

Джерело: Складено та удосконалено автором на основі [7]
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Процеси глобалізації фінансових ринків та лібералізації руку
капіталів тісно пов’язані з прагненням ТНБ до глобальної прису-
тності на світовому ринку, зокрема на таких його сегментах як
валютний, кредитний і ринок капіталів. Зазначені процеси супро-
воджуються конвергенцією та зростанням обсягів активів ТНБ
(таблиця 3). [4 с. 259]

Таблиця 3
НАЙПОТУЖНІШІ БАНКИ СВІТУ ЗА РОЗМІРАМИ АКТИВІВ, 2012 р.

Позиція Банк Країна Активи, млрд дол.

1 Deutsche Bank Німеччина 2809,89

2 Mitsubishi UFJ Finan-
cial Group Японія 2803,42

3 Industrial & Commer-
cial Bank of China КНР 2763,59

4 HSBC Holdings Сполучене Королівство 2721,06

5 Barclays PLC Сполучене Королівство 2584,30

6 BNP Paribas Франція 2562,99

7 Japan Post Bank Японія 2513,21

8 JPMorgan Chase & Co. США 2321,28

9 Credit Agricole SA Франція 2317,12

10 Royal Bank of  Scot-
land Сполучене Королівство 2225,14

Джерело: [14]

В сучасних умовах ТНБ зайняли особливо могутню позицію в
глобальному економічному просторі та суттєво прискорюють
процеси глобалізації, формують глобальні стратегії, відмінностя-
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ми яких є наступні вимоги до поведінки на світових ринках: зага-
льнопланетарне бачення ринків і конкуренції, досконале знання
конкурентів на світових ринках, контроль за своїми операціями в
загальносвітовому масштабі, здатність до гнучких та швидких
змін у напрямках діяльності у випадку загрози змін умов конку-
ренції та витіснення з ринку, розміщення капіталів з найбільшою
рентабельністю, координація своєї диверсифікованої діяльності
за допомогою гнучких інформаційних технологій. Характерними
рисами глобальних стратегій ТНБ є об’єднання капіталів, злиття,
взаємні придбання активів, створення глобальних маркетингових
конкурентних стратегій і систем глобальних кореспондентських
відносин і рахунків. У результаті формуються такі великі інтег-
ровані фінансові системи, у порівнянні з якими національні тери-
торії і держави починають виступати як другорядні підлеглі сис-
теми. [3, с. 633] Діяльність ТНБ стає усе більш стійкою, стабіль-
ною і глобальною. Розширюючись, вона в той же час все більше
залежить від стану місцевого законодавства, торгівельного й ін-
вестиційного ринку, місцевої кон’юнктури цін і відсоткових ста-
вок, а в широкому плані — від показників внутрішньоекономіч-
ного розвитку як власних, так і приймаючих країн, розвитку
електронних технологій. [6, с. 35].

Висновки з проведеного дослідження. Очевидним є те, що
сьогодні жодна країна в світі не може залишатися осторонь по-
дій, які відбуваються в глобальному економічному просторі. Роз-
витку економічних відносин на сучасному етапі притаманні про-
цеси глобалізації та транснаціоналізації, що сприяє інтегрування
банківських систем до світового економічного середовища та
підвищенню значення міжнародного банківського бізнесу. Екс-
пансія провідних ТНБ, які є міжнародними банківськими моно-
поліями, на ринки країн та фінансова глобалізація сформували
новий ландшафт світу, який передбачає існування великих інтег-
рованих фінансових систем та сприяють трансформації глобаль-
ної банківської діяльності. Формування фінансової глобальної
олігополії стає головною тенденцією розвитку фінансово-банків-
ської сфери на сучасному етапі. ТНБ є масштабними кредитно-
фінансовими комплексами універсального типу, їх операції та
прибутки пов’язані з обслуговуванням міжнародного бізнесу, що
дає їм змогу брати реальну участь в економічному розподілі сві-
тового ринку позичкових капіталів та кредитно-фінансових по-
слуг. Характерними ознаками діяльності ТНБ на сучасному етапі
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є: прискорення процесу концентрації й централізації капіталу в
банківській сфері; глобалізація операцій; реструктуризація транс-
національних банківських мереж; злиття та поглинання; вико-
ристання Інтернету й нових технологій для надання фінансо-
вих послуг.

На сучасному етапі ТНБ зацікавлені в утворенні однорідної,
загальної системи замість неоднорідних груп незалежних органі-
зацій, розміщених у різних країнах, діяльність яких координує і
контролює центральна установа країни перебування. Тобто від-
бувається перехід від міжнародної банківської системи до глоба-
льної, що тісно пов’язано з розвитком комунікативних й інфор-
маційних технологій.
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Завідувач відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки
ДННУ «Академія фінансового управління»
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

АНОТАЦІЯ. Досліджено сучасну роль міжнародних фінансових
організацій у формуванні глобальної фінансової безпеки. Визна-
чено ключові механізми та інструменти забезпечення фінансової
стабільності МВФ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжнародні фінансові організації, фінансова
стабільність, раннє попередження, зовнішні ризики, фінансовий
нагляд.

АННОТАЦИЯ. Исследована современная роль международных
финансовых организаций в процессе формирования глобальной
финансовой безопасности. Определены ключевые механизмы и
инструменты обеспечения финансовой стабильности МВФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международные финансовые организации,
финансовая стабильность, раннее предупреждение, внешние ри-
ски, финансовый надзор.
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ANNOTATION. The contemporary role of international financial
institutions in shaping global financial security investigated. The key
mechanisms and instruments of financial stability provision of the IMF
defined.

KEYWORDS: international financial institutions, financial stability, the
early warning, external risks, financial supervision.

Постановка проблеми. Міжнародні фінансові організації
відіграють важливу роль у підтриманні та зміцненні фінансо-
вої стабільності та фінансової безпеки на глобальному й наці-
ональному рівнях. Міжнародні фінансові організації були
центральною частиною глобальної відповіді на фінансово-
економічну кризу 2008 р., мобілізувавши критичне фінансу-
вання (у т. ч. 750 млрд дол США МВФ та 235 млрд дол США
багатосторонніми банками розвитку), що підкреслює значен-
ня цих установ в якості платформ забезпечення міжнародної
фінансової безпеки. Крім цього формування порядку денного
міжнародної спільноти обов’язково здійснюється на основі
співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Так,
на черговому Саміті G-20 у вересні 2013 р. прийнято низку
рішень щодо реформування діяльності міжнародних фінансо-
вих організацій у контексті реформування міжнародної фі-
нансової архітектури.

На покращення управління і розширення легітимності міжна-
родних фінансових організацій покладається завдання створення
основи зміцнення світової економіки. Зокрема, передбачається,
що у 2013 р. G–20 забезпечить подальше підвищення ефективно-
сті та легітимності структури управління МВФ, зокрема в частині
імплементації пакету Реформ управління квотами, затверджених
15 грудня 2010 р. (що дозволить подвоїти ресурси МВФ та пере-
глянути формули розрахунку квот для адекватного відображення
ваги його членів). Крім цього G–20 ретельно планує зміцнити
глобальну фінансову безпеку, а саме: істотно посилити нагляд
МВФ та багатосторонній аналіз (включаючи оцінювання побіч-
них наслідків та розроблення глобальних показників ліквідності);
забезпечити роботу з подальшого розвитку регіональних фінан-
сових механізмів та зміцнити їх співробітництво з МВФ. Відтак в
результаті планується досягти: ревізію формули квот у МВФ та
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реалізацію 15-го загального перегляду квот до січня 2014 року;
досягнення прогресу у розробленні глобальних показників лікві-
дності; завершення імплементації Плану дій з підтримки розвит-
ку місцевих валютних ринків у 2013 р.; розвиток регіональних
фінансових механізмів та зміцнення співпраці між ними і МВФ
тощо.

Актуалізація питання про адекватність ресурсів МВФ, Групи
Світового Банку та інших багатосторонніх банків розвитку до
кризових потреб — є свідченням важливості підтримання глоба-
льної фінансової безпеки. При цьому систематизація сучасних
форм та механізмів забезпечення глобальної фінансової безпеки
із сторони МФО дозволить переосмислити їх роль у запобіганні
кризових явищ.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Актуальним пробле-
мам розбудови інструментів та переосмислення ролі міжнаро-
дних фінансових організацій в системі глобальної фінансової
безпеки присвячено значну кількість наукових праць вітчизня-
них та зарубіжних науковців та практиків. Серед них потрібно
відзначити Дж. Стігліца [1], О. Бланшара [2], К. Лагард [3–4]
та ін.

Виклад основного матеріалу. Слід відзначити істотний про-
грес досягнутий МФО у вирішенні таких проблем як: підви-
щення стійкості державних фінансів у різних країнах; удоско-
наленні існуючих практик управління державним боргом
(зокрема йдеться про Керівні принципи щодо управління дер-
жавним боргом, розроблені МВФ і Світовим банком); активі-
зації співробітництва МВФ з регіональними фінансовими ме-
ханізмами у глобальній системі фінансового захисту; упро-
вадження спільних принципів для співпраці МВФ і Банком
міжнародних розрахунків (БМР), у формуванні показників, що
відображають умови, які склалися з глобальною ліквідністю, з
урахуванням цін і кількісних показників; подальші досліджен-
ня та широке включення показників глобальної ліквідності у
контрольну діяльність МВФ. Суттєвий практичний внесок у
зниження фінансових ризиків вносить ефективний розвиток
ринків облігацій у місцевій валюті, а також діагностичний ме-
ханізм по ринках облігацій в місцевій валюті, підготовлений
МВФ, групою Світового банку, ЄБРР та ОЕСР.

МФО застосовують власні форми та механізми співробітницт-
ва, скеровані на підтримання та забезпечення глобальної та наці-
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ональної фінансової безпеки. У загальному виглядів ці форми та
механізми втілюються у процедурі відносин двосторонніх з МФО
зокрема: консультацій на експертному двосторонньому рівні;
розширенні формату тематичних дискусій із залученням зацікав-
лених установ; фінансовій участі МФО в акціонерному капіталі
фінансових установ країни; забезпеченні представництва країни
на щорічних зборах акціонерів МФО, де визначається глобальний
порядок денний та приймаються рішення відносно стратегічних
завдань організації; забезпеченні національного постійного пред-
ставництва країни в оперативному керуванні МФО; забезпечення
участі країни в процесі розроблення та реалізації проектів і про-
грам, які здійснюються з використанням коштів МФО; укладанні
угод, меморандумів уряду з МФО; поданні звітних та інформа-
ційних даних в рамках реалізації проектів, і/або на стадії підгото-
вки; консультаційній та дорадчій підтримці з боку МФО; здійс-
ненні макроекономічних та інших тематичних досліджень;
розробленні рекомендацій МФО стосовно посилення стійкості
державних фінансів та стимулювання економічного зростання
тощо.

Провідну роль серед глобальних МФО у системі забезпечення
фінансової безпеки відіграє МВФ. Так, згідно мандату, МВФ
забезпечує ефективне функціонування міжнародної валютної
системи, у такий спосіб сприяючи економічній та фінансовій
стабільності й зростанню. Реалізація поставлених завдань здій-
снюється Фондом через нагляд, націлений на забезпечення фі-
нансових систем держав-членів належним регулюванням та на-
глядом, та підтриманням збалансованості між динамікою та
стабільністю [5].

Діяльність МВФ у 2012 р. була пов’язана із укріпленням
апарату антикризового реагування та підтримання фінансової
стабільності на глобальному та національному рівнях. Основ-
ними напрямами діяльності в цьому контексті є: удосконален-
ня інструментів позичання для результативнішого вирішення
проблем у країнах-членах Фонду; поглиблення та поліпшення
системи нагляду за фінансовою стабільністю; розширення кон-
сультативно-дорадчого співробітництва з іншими міжнарод-
ними організаціями та фаховими установами; наданні техніч-
ного сприяння з управління економічними та фінансовими
ризиками, а також зміцнення економічного зростання у держа-
вах-членах.
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В цьому контексті слід відзначити зусилля Фонду щодо ініціа-
тив 2012 ф.р. нових непільгових механізмів для сімох держав, а
також затвердження замість існуючих угод в межах гнучкої кре-
дитної лінії (Flexible Credit Line — FCL) для Колумбії та Польщі.
Двадцять держав-членів Фонду з низьким рівнем доходів Фонду
членів уклали угоди або дістали підтримку в межах програми
Скорочення бідності та зростання довіри (Poverty Reduction and
Growth Trust — PRGT) у 2012 ф.р. За станом на кінець 2012 ф.р.
на пільгових умовах забезпечував фінансування 64 членів [6,
с. 10–12].

Заслуговує на увагу й низка реформ у частині удосконален-
ня інструментів позичання. Йдеться про розроблено Фондом у
2012 фінансовому році низки заходів, скерованих на підвищен-
ня гнучкості та масштабності фінансових інструментів з ме-
тою покращення ліквідності та збільшення інструментів над-
звичайної допомоги Фонду. Відповідні кроки орієнтовані на
підвищенні гнучкості для забезпечення потреб у ліквідності
тих країн, які провадять відповідальну політику, але стражда-
ють внаслідок трансферу кризи, а також вирішення нагальних
фінансових потреб, які виникають внаслідок ширших за форс
мажорні обставин.

Так, згідно до реформ, запобіжна кредитна лінія
(Precautionary Credit Line — PCL) була замінена на більш
гнучкий механізм запобіжна та ліквідна лінія (Precautionary
and Liquidity Line — PLL), яка може бути задіяна у ширшому
колі обставин, зокрема як страхування від майбутніх потрясінь
або як вікно короткострокової ліквідності для країн, які потер-
пають внаслідок трансферу кризи.

Діюча політика Фонду для забезпечення надзвичайної допо-
моги (Emergency Natural Disaster Assistance and Emergency Post-
Conflict Assistance) були об’єднані та замінені на новий швидкий
фінансовий інструмент, який може бути задіяний у широкому
спектрі термінового фінансування потреб платіжного балансу,
включаючи ті з них, які виникають внаслідок зростаючих зовні-
шніх шоків.

У рамках укріплення методології нагляду та оцінювання ре-
зультативності Фондом здійснено вагомий обсяг роботи. Як за-
значено у Трирічному звіті з нагляду (Triennial Surveillance
Review) [7], подальший план дій у відповідній сфері включа-
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тиме посилення за шістьма напрямами, серед яких потрібно
виділити: оцінювання ризиків, фінансову та зовнішню стабіль-
ність. В цьому контексті Фонд діє згідно стратегічних та так-
тичних пріоритетів визначених ним у межах розробленого ро-
бочого плану за наглядом над фінансовим сектором. У сфері
спостереження над зовнішньою стабільністю поглиблений
аналіз, зокрема шляхом введення спостереження за обмінними
курсами (що включає постійне багатостороннє оцінювання зо-
внішніх балансів).

Важливо відзначити зусилля Фондом з посилення консульта-
тивного співробітництва з іншими організаціями. Так, МВФ іні-
ційовано дискусію стосовно посилення ролі Міжнародного валю-
тного і фінансового комітету (International Monetary and Financial
Committee). Також Фондом прийнято принципове рішення про
необхідність посилення нагляду, у тому числі над показниками
зростання, рівня безробіття, а також іншими соціальними чин-
никами, які несуть істотні макроекономічні наслідки, спираю-
чись на досвід інших міжнародних інституцій. При цьому Фон-
дом сфокусовано роботу на кількох важливих напрямах, в тому
числі – руху капіталу, модернізації податкового середовища,
аналізу боргової стійкості, та управління викликами для країн з
низькими доходами, які стикаються з ціновими шоками сировин-
них товарів.

Особлива увага Фонду й надалі приділятиметься укріп-
ленню методичної бази оцінювання економічних ризиків, що
передбачає розширення спектру ризиків, які аналізуються. В
цьому контексті істотно підвищено роль співробітництва
МВФ з Радою по фінансовій стабільності (Financial Stability
Board). Зокрема спільно FSB МВФ здійснює раннє попере-
дження (Early Warning Exercise, EWE), а також продовжує
посилювати аналітичне підґрунтя щодо оцінювання вразли-
вості та виникаючих ризиків у розвинених економіках, краї-
нах, з економіками, що розвиваються та країнах з низькими
доходами. Підготовлене двічі на рік у співробітництві з FSB
Раннє попередження надається Міжнародному валютному і
фінансовому комітету в цілях ідентифікації: 1) малоймовір-
них проте найбільш впливових ризиків для глобальної еко-
номіки; 2) плану дій з пом’якшення ризиків та зменшення
уразливості; 3) пропозиції щодо подальшого аналізу у насту-
пних раундах раннього попередження [8]. Розуміючи вирі-
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шальну роль даних у підготовленні та профілактиці криз,
МВФ приділяє суттєве значення зусиллям щодо підвищення
якості даних, які надаються державам-членами, підвищення
доступності даних.

Раннє попередження діє на регулярній основі після дору-
чення МВФ та FSB країнами G–20, і вивчає малоймовірні, про-
те реалістичні ризики, та надає рекомендації щодо політики.
Як правило, відповідні рекомендації відрізняються від тих, які
надаються у базових звітах МВФ — Світовий економічний
огляд, Бюджетний монітор, Звіт з глобальної фінансової стабі-
льності (World Economic Outlook, Fiscal Monitor, Global
Financial Stability Report). На відміну від інших звітів, раннє
попередження покликане ідентифікувати точки вразливості та
тригери, здатні викликати системні кризи, а також ідентифіку-
вати політики зниження ризиків, зокрема й тих, які вимагають
міжнародного співробітництва [9].

 Остаточно узгоджені результати раннього попередження пре-
зентуються на Весняній та Щорічній зібраннях МВФ. Крім цього
його висновки виносяться на обговорення ризиків у загальному
вигляді для цілей фінансового нагляду МВФ.

Важливо відзначити, що вересні 2012 р. Виконавчою ра-
дою МВФ затверджено Стратегію фінансового нагляду (імп-
лементовано як основну рекомендацію Трирічного наглядо-
вого звіту 2011 р.). У Стратегії підсумовано як інновації, так і
прогалин у фінансовому нагляді МВФ впродовж останнього
десятиліття, а також запропоновано цільові та пріоритетні
кроки щодо подальшого зміцнення фінансового нагляду з ме-
тою виконання покладених на МВФ функцій забезпечення
ефективного функціонування міжнародної валютно-фінансо-
вої системи та підтримки глобальної економічної та фінансо-
вої стабільності [10].

У Стратегії фінансового нагляду МВФ зазначається, що збі-
льшення обсягів, інтенсифікація темпів руху капіталу й усклад-
нення фінансових систем в умовах зміцнення зв’язків між націо-
нальними економіками, породжують істотні ризики фінансових
потрясінь, які можуть бути руйнівними для глобального середо-
вища. У зв’язку із цим МВФ зосереджується на виявленні систе-
мних ризиків, розробленні нових стратегічних рамок, а також по-
силенні інструментів для політичного діалогу з національними
урядами. Шляхом поглиблення співпраці МВФ із Світовим бан-
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ком, G20, Радої з фінансової стабільності, а також іншими регла-
ментними органами.

Трьома ключовими напрямами стратегії є: (І) удосконалення
ідентифікації ризиків та аналізу макроекономічної політики; (II),
модернізація інструментів та продуктів фінансового нагляду
для сприяння політиці комплексної відповіді на ризики, і (III) під-
вищення ролі і впливу фінансового нагляду шляхом активізації за-
лучення зацікавлених сторін. У Стратегії під фінансовим наглядом
розуміється перетин спектрів діяльності МВФ — у фінансовому
секторі та наглядовій діяльності.

Сучасний фінансовий нагляд МВФ істотно укріпився у після-
кризовий період, що пов’язано із ширшим урахуванням чинників,
які забезпечують стабільність національної та глобальної систем.
На національному рівні, МВФ досліджує вплив заходів макро-
економічної політики та мікро-пруденційного регулювання на
фінансову стабільність національної системи. На багатосторон-
ньому рівні, ефективність нагляду за глобальною фінансовою си-
стемою забезпечується удосконаленням системного моніторингу
ризиків та розширенням співробітництва.

На двосторонньому рівні найважливішим інструментом забез-
печення фінансового нагляду залишається нагляд, здійснюваний
в рамках Консультацій за Статтею IV. На багатосторонньому
рівні, нагляд за фінансовим сектором здійснюється головним
чином у межах Глобального звіту про фінансову стабільність
(GFSR), на основі комплексного підходу з Світовим економічним
оглядом (WEO), регіональними документами спостереження Фо-
нду та іншими документами. Крім того у контексті кризи, опера-
ції зі спостереження було розширено через запровадження ран-
нього спостереження (EWE), тематичних доповідей, додаткових
звітів тощо.

Поточний порядок денний МВФ у сфері фінансового нагляду
має три додаткові виміри: першочергові пріоритети пов’язані з
наслідками та трансфером поточної кризи; середньострокові
пріоритети у двох широких сферах — моніторингу зростаючих
системних ризиків та розбудові гнучкіших фінансових систем,
які б підтримували зростання; стратегічних елементів — погли-
блення роботи, яка вже здійснюється Фондом у сферах — нагля-
ду за фінансовим сектором (в т.ч. макропруденційна політика,
управління потоками капіталу, транскордонні угоди, боргова
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криза суверенного сектору, проблема «too-big-to-faіl», фінансова
субсідіаризація) [11].

План заходів з їх реалізації здійснюється МВФ у трьох напря-
мах: удосконалення системи оцінювання ризику та макрофінан-
сового аналізу; розвиток інновацій у дво- та багатосторонніх ін-
струментах і продуктах Фонду для поглиблення інтегрованого
погляду на фінансові ризики; активізації співпраці із акціонерами
та зацікавленими сторонами.

Важливо відзначити, що оцінювання ризику Фондом здійсню-
ватиметься інтегровано на системній основі. У практичному сенсі
це позначиться на процесах та звітах в межах Консультацій за IV
Статтею, а саме:

– в основу двосторонніх рекомендацій щодо політики покла-
дено аналіз таких продуктів, таких як GFSR, WEO, Бюджетного
монітору, а також розширену оцінку глобальних ризиків;

− упроваджується спостереження керівництва з метою оціню-
вання яким чином враховуються рекомендації FSAP в рамках
Консультацій за Статтею IV;

− для країн з низьким доходом, пілотні дослідження зосере-
джуються на зв’язку розширення фінансового сектору, ефектив-
ністю макроекономічної політики, та волатильністю;

− згідно до рекомендацій Огляду надання даних до Фонду у
2012 р. для нагляду, істотно розширено кількість та якість даних
фінансового сектора, які обираються для нагляду;

− поглиблено міжвідомчу координацію в контексті глобаль-
ного аналізу ризиків, що допоможе експертизу фінансового сек-
тора, здійснювану Фондом, шляхом мінімізації дублювання, а та-
кож розпорошення інструментів та ноу-хау;

− посилення комплексних спостережень, які охоплюють зов-
нішні фінансові ефекти (трансфери зовнішніх криз на національ-
ні системи) в рамках Консультацій за IV Статтею.

Висновки. МФО відіграють важливу роль у підтриманні
глобальної фінансової безпеки та фінансової стабільності.
Маючи фінансовий та організаційний потенціал вони здійс-
нюють цілеспрямований фінансовий, аналітичний, консульта-
тивний та наглядовий внесок у формування системи глобаль-
ної фінансової безпеки. МВФ відіграє важливу роль у фор-
муванні інституційної платформи забезпечення глобальної фі-
нансової безпеки. Останні реформи діяльності МВФ скеровані
на посилення нагляду над фінансовою стабільністю, розроб-
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ленням науково-методичного апарату для кращого врахування
зовнішніх ризиків для національних фінансових систем, а та-
кож формуванням фінансових та регіональних механізмів за-
безпечення фінансової стабільності.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ
З НЕБАНКІВСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена проблемі інтеграції банків із неба-
нківськими компаніями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: банк, небанківські установи, фінансова глоба-
лізація.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме интеграции банков с
небанковскими компаниями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банк, небанковские учреждения, финансо-
вая глобализация.

ANNOTATION. Tne article is devoted the problem of integration bank
of the nonbank institution.

Key words: bank, nonbank institution, financial globalization.

Постановка проблеми. За останні роки основною тенденцією
системних трансформацій сучасності визнано глобалізацію як
об’єктивний і всеосяжний процес. Глобалізація характеризує які-
сно новий етап інтернаціоналізації економічного життя, а її вплив
на всі сфери життєдіяльності людства стає дедалі відчутнішим.
Найдинамічнішою сферою прояву глобалізаційних процесів є фі-
нансова глобалізація, яка характеризується об’єднанням в єдину
систему всієї сукупності міжнародних фінансових відносин та
національних грошових ринків з подальшим їх перетворенням у
єдиний фінансовий простір. Зустрічні інвестиційні потоки, роз-
ширення та взаємопроникнення міжнародних фінансових ринків
вивели світову економіку на якісно новий рівень інтеграції-
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глобалізацію. Інтеграційні процеси у фінансовій сфері можуть
набувати різних форм в залежності від рівня прояву фінансової
інтеграції. З огляду на зазначене, розглянемо окремі проблемні,
дискусійні положення інтеграції банків з небанківськими компа-
ніями на мікрорівні.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Процеси інтеграції
банків їз небанківськими компаніями є недостатньо досліджени-
ми, особливо у вітчизняній літературі. Більшість наукових робіт
на цю тематику опубліковано іноземними дослідниками. Серед
вітчизняних дослідників окремі аспекти цієї проблематики дослі-
джуються в роботах таких вчених, як О. Білорус, В. Корнєєв,
Д. Лук’яненко, З. Луцишин, Н. Шелудько та інші. Проте пробле-
ми інтеграції банків з небанківськими компаніями потребують
подальших досліджень.

Постановка завдання. Недостатня висвітленість питання ін-
теграції банків із небанківськими фінансовими компаніями, а та-
кож введення в дію нових нормативно-правових актів, що стосу-
ються цієї проблематики, спонукають до розгляду деяких питань
практики співпраці банків із небанківськими компаніями.

Виклад основного матеріалу. Посилення в умовах глобаліза-
ції конкуренції на ринках фінансових послуг, впровадження нові-
тніх технологій в діяльності фінансових посередників спонукає
банки розширювати спектр послуг, які надаються клієнтам, та
удосконалювати канали доставки банківських продуктів спожи-
вачам. Розширення продуктового ряда та розвиток сучасних ін-
формаційних технологій вплинули на процеси інтеграції банків з
небанківськими компаніями, які спеціалізуються на наданні не
базових для банків послуг (наприклад, лізингові, факторингові та
страхові компанії) та/або допоміжних послуг (компанії діяльність
котрих, зокрема, полягає в наданні послуг з інформаційних тех-
нологій, обробки даних або будь-яких послуг, які необхідні для
здійснення банком діяльності з надання фінансових послуг).

Співпраця банків і спеціалізованих небанківських компаній
може на практиці реалізуватися в різних формах, зокрема: вста-
новлення агентських відносин; обмін акціями; створення банками
власних дочірніх небанківських компаній; створення спільних
спеціалізованих компаній; об’єднання на договірних засадах зу-
силь у питаннях надання та універсалізації послуг, обслугову-
вання клієнтів, спільного використання інформаційної та матері-
ально-технічної бази. Вибір банками конкретної, найбільш доці-
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льної форми співпраці із небанківськими компаніями залежить
від економічної ситуації в країні, особливостей чинного законо-
давства, системи оподаткування, поведінки інших фінансових
посередників, стратегії та тактики ведення банками власного біз-
несу тощо.

Прогресуючі тенденції глобалізації та інтеграції світової еко-
номіки і фінансових ринків ознаменувалися зокрема співпрацею
різних фінансових посередників. Прикладом інтеграції банків і
небанківських компаній є співпраця банків із страховими компа-
ніями з метою координації продажів, поєднання банківських і
страхових продуктів, налагодження спільних каналів їх збуту,
використання однієї і тієї ж клієнтської бази з метою отримання
прибутку тощо. При цьому співпраця банків та страхових компа-
ній може бути направлена на продаж фінансових продуктів, роз-
рахованих на масового споживача та/або на індивідуально орієн-
товане обслуговування клієнтів.

В економічній літературі співпрацю банків та страхових ком-
паній характеризують дефініцією «банкассюранс» (від фр. «bancas-
surance»), хоча в літературі їй існують синоніми, такі як «univer-
sal banking», «assurfinance», «bancinsurance» та інше. Чинниками,
котрі стимулюють банки до співпраці зі страховими компаніями,
зокрема є:

— посилення конкуренції змушує банки розширяти спектр
фінансових послуг, що надаються клієнтам, та вдосконалювати
канали їх збуту;

— реалізація страхових послуг дає змогу банкам збільшити та
диверсифікувати свої доходи за рахунок винагороди, яку отри-
мують банки за співпрацю із страховими компаніями;

— можливість використання банками тимчасово вільних кош-
тів страхових компаній для формування власної ресурсної бази;

— змога надавати клієнтам ширший перелік послуг, що нада-
ються за принципом «усе з одних рук», що дуже зручно для кліє-
нтів і підвищує якість їх обслуговування;

— запроваджуючи банкассюранс банки мають змогу додатко-
во залучати клієнтів, оптимізувати витрати на просування бан-
ківських послуг та підвищувати ефективність роботи структур-
них підрозділів;

— можливість отримання докладнішої інформації про клієнтів
та повідомити необхідну їм інформацію за рахунок страхової
компанії;
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— зміцнення бренду банку як універсальної установи, як фі-
нансового супермаркету.

Не є секретом, що при співпраці зі страховими компаніями,
зокрема при страхуванні кредитних ризиків банки надають пере-
вагу «своїм» страховим компаніям. В них банки пропонують клі-
єнтам зокрема застрахувати заставу та життя позичальників. При
цьому ризики залишаються, оскільки на вітчизняному фінансо-
вому ринку має місце афілійованість банків та страхових компа-
ній. Окремі банки пропонують клієнтам при укладанні депозит-
ного договору одночасно оформити договір страхування. У разі
настання страхового випадку (втрата життя внаслідок нещасного
випадку), визначені за договором страхування вигодонабувачі
одразу додатково отримують страхову компенсацію, еквівалент-
ну сумі депозита. Отже, процес bancassurance пов’язаний із дис-
трибуцією і пропонуванням інтегрованих фінансових послуг,
водночас передбачає низку обмежень, зокрема, які стосуються
ступені об’єднання банківської і страхової діяльності в межах
однієї компанії. Слід враховувати, що Закон України «Про банки
і банківську діяльність» не дає право банкам надавати послуги у
сфері страхування, за винятком виконання функції страхового
посередника.

Зазначимо, що до фінансової кризи банки також активно ство-
рювали власні лізингові та факторингові компанії, недержавні
пенсійні фонди (НПФ), а також компанії з управління активами
(КУА). Фактично має місце наявність фінансових груп. Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо на-
гляду на консолідованій основі» визначив поняття дефініцій «фі-
нансова група» і «банківська група» та передбачив введення бан-
ківського нагляду на консолідованій основі з метою забезпечення
стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які
наражається банк внаслідок участі в банківській групі. В межах
банківської групи НБУ з метою нагляду виокремлює за видом ді-
яльності підгрупи: кредитно-інвестиційну (входять банки та інші
фінансові компанії, крім страхових) і страхову. Закон передбачає
суттєві обмеження в діяльності банківських груп. Так, максима-
льний розмір участі учасників банківської групи в статутному
капіталі однієї юридичної особи, що не є фінансовою установою,
не повинен перевищувати 15 %, а всіх — 60 % консолідованого
регулятивного капіталу банківської групи. Сума вкладень учас-
ників банківської групи в капітал страхової компанії (компаній)
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має виключатися з регулятивного капіталу банківської групи.
Більш того, НБУ повинен здійснювати контроль за операціями
між учасниками банківської групи. НБУ контролюватиме опера-
ції між учасниками банківської групи та їх пов’язаними особами,
які не є фінансовими установами. Сукупний обсяг операцій, що
генерують кредитний ризик, між учасниками банківської групи
та однією пов’язаною особою банківської групи, яка не є фінан-
совою установою, не повинен перевищувати 5 %, а всіма — 20 %
консолідованого статутного капіталу банківської групи.

В разі порушення банківського групою законодавства, норма-
тивно-правових актів НБУ, здійснення ризикової діяльності НБУ
має право застосовувати заходи впливу, зокрема встановити під-
вищені економічні нормативи, ліміти та обмеження щодо окре-
мих видів операцій, а також заборонити проведення операцій між
банком та іншими учасниками банківської групи.

Вимоги нагляду на консолідованій основі можуть вплинути на
процеси інтеграцію окремих небанківських фінансових установ в
структуру банків. Це стосується спеціалізованих компаній, які
належать банкам, і здійснюють діяльність зокрема на ринку спо-
живчого кредитування. Так, у 2012 р. спеціалізована компанія по
наданню споживчих кредитів в магазинах «ОТП Кредит» була
приєднана до ОТП банку.

Процес співробітництва банків і страхових компаній, у тому
числі через створення банкострахових груп, сприятиме вирішен-
ню проблеми капіталізації, розвитку мереж і технологій збуту
страхових та банківських продуктів, а також розширенню спект-
ра послуг, котрі надаються зазначеними фінансовими посередни-
ками клієнтами.

Слід очікувати розвиток різних форм співпраці банків з інши-
ми небанківськими компаніями, зокрема котрі надаються допо-
міжні послуги. Так, низка банків співробітничає з операторами
мобільного зв’язку, що дозволяє клієнтам цілодобово отримувати
інформацію про свій вклад в SMS — повідомленнях на мобіль-
ний телефон. За допомогою наприклад, інтернету клієнти низки
банків можуть зокрема переглядати баланс і рух коштів за своїми
рахунками, оплачувати комунальні платежі, поповнювати мобі-
льні телефони тощо.

Якість життя населення значною мірою залежить від пенсій-
ного забезпечення, зокрема від недержавного пенсійного забез-
печення як додаткового до загальнообов’язкового державного
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пенсійного страхування. Недержавне пенсійне забезпечення здій-
снюється банками, страховими компаніями та недержавними пе-
нсійними фондами (НПФ). НПФ — це фінансові посередники,
котрі на договірній основі акумулюють кошти юридичних і фізи-
чних осіб у цільові фонди, з яких здійснюються пенсійні виплати
учасникам недержавного пенсійного забезпечення після досяг-
нення певного віку. В Україні розрізняють відкриті, корпоративні
та професійні види НПФ. Серед НПФ, заснованих банками, пере-
важають відкриті (їхніми учасниками можуть бути будь-які фізи-
чні особи незалежно від місця і характеру їх роботи). Серед
НПФ, заснованих банками, також є корпоративні. Засновниками
такого фонду є юридична особо-роботодавець або кілька юриди-
чних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися робото-
давці-платники. Учасниками корпоративного фонду можуть бути
виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудо-
вих відносинах з роботодавцями-засновниками і роботодавцями-
платниками цього фонду. Незважаючи на те, що банки можуть
виступати засновниками НПФ, вони не є частиною структури та-
кого банку і функціонують відповідно до вимог законодавства
про недержавне пенсійне забезпечення. Банк контролює раду фо-
нду, а управлінням його коштів займається не пов’язана з банком
компанія з управління активами (КУА), тобто юридична особа,
яка здійснює управління активами на підставі ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з
управління активами інституційних інвесторів). Адмініструє його
(веде персоніфікований облік учасників) не пов’язана з банком
компанія-адміністратор, а кошти НПФ зберігаються в іншому бан-
ку-зберігачі. Зберігачем пенсійного фонду є НБУ або банк, який
на підставі ліцензії проводить діяльність із зберігання активів.
Для банків їхні НПФ виступають розширенням продуктового ря-
ду фінансових послуг (насамперед роздрібних — фізосіб і малих
і середніх підприємств, які самостійно не могли собі дозволити
заснувати власний НПФ). Пенсійне забезпечення працівників са-
мого банку розглядали як стартову позицію надалі мінімально
гарантованого припливу внесків до нього, як елементом «соціа-
льного пакета» для працівників поряд медичною страховкою, бо-
нусами тощо. Слід враховувати, що левову частку до НПФ нашої
країни сплачували компанії на користь своїх працівників. Проте
клієнтська база, на яку були розраховані такі фонди, виявилася
найменш платоспроможною і найбільш вразливою в несприятли-
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вих економічних умовах. В результаті окремі НПФ були ліквідо-
вані внаслідок зміни власників банків (котрі проводили реструк-
туризацію бізнесу банку), інші — самими засновниками внаслі-
док зміни стратегії банку. Водночас частина банків, можливо, і
хотіла б відновитися від НПФ як від неприбуткового напрямку
свого бізнесу, однак не може собі це дозволити, ризикуючи за-
вдати шкоди власному бренду.

Особливе місце серед НПФ займає створений НБУ корпора-
тивний пенсійний фонд (КПФ). НБУ надало право самостійно
здійснювати адміністрування, зберігання та управління активами
створеного ним фонду. При цьому особливості діяльності із збе-
рігання та управління активами КПФ НБУ та нагляду за цією ді-
яльністю встановлюється НКЦПФР за погодженням з Національ-
ною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.

Активізація діяльності НПФ в подальшому пов’язана з: під-
вищення рівня доходів населення; законодавчим врегулюванням
окремих питань діяльності ринку недержавного пенсійного за-
безпечення; підвищенням рівня довіри населення до НПФ; сти-
мулюванням заінтересованості роботодавців у фінансуванні не-
державних пенсійних програм для працівників та ін.

В Україні, як в інших країнах, великі лізингові компанії в ос-
новному належать банкам. Банкам вигідніше кредитувати через
свої лізингові компанії. Це пов’язано зокрема з такими чинника-
ми. По-перше, банкам не вигідно видавати великі кредити за
складною схемою, яку у разі неплатоспроможності позичальника
буде проблемно реалізувати. По-друге, право власності на об’єкт
лізингу не переходить до лізингоодержувача, а залишається за лі-
зинговою компанією. По-третє, лізингові компанії не створюють
резерви для покриття можливих втрат під кредитні операції. По-
четверте, банк може використовувати лізингову компанію з ме-
тою оптимізації власного оподаткування. По-п’яте, діяльність лі-
зингових компаній не контролюється так жорстко, як банківська
діяльність.

Факторингові компанії спеціалізуються на купівлі у господа-
рюючих суб’єктів права на вимогу боргу. Факторингові компанії
зазвичай створюються при банках і широко користуються креди-
тами цих банків для здійснення своїх операцій. В ряді випадків
банки створюють факторингові компанії з метою списання на
них проблемної заборгованості за кредитами. Це дозволяє банкам
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покращити свій баланс, звільнивши його від проблемних креди-
тів та вивільнити ресурси.

В умовах сучасної економіки досягти успіху можуть компанії,
які використовують ефективні методи ведення бізнесу, зокрема аут-
сорсинг. Одні автори під аутсорсингом розуміють передачу певних
функцій статутної компанії стороній компанії, другі — передачу
окремих бізнес — функцій компанії, винесення допоміжних чи на-
віть основних бізнес — процесів за межі компанії,треті — як відмо-
ву від власного бізнес — процесу та передачу його більш професій-
ним та досвідченим в певній галузі компанії. В низці випадків
аутсорсинг пов’язується із технічним прогресом в галузі інформа-
ційних технологій, які дозволяють другорядні операції компанії пе-
редати аутсорсеру з повним контролем компанії за їх своєчасним та
якісним виконанням. Найбільш популярним є аутсорсинг інформа-
ційних технологій та програмного забезпечення, юридичних послуг,
кадрового менеджменту, маркетингових заходів тощо.

Ведення сучасного банківського бізнесу складно уявити без
аутсорсингу. Співпраця банків і небанківських компаній здійс-
нюється коли банки передають на підставі договору певних біз-
нес — процесів або виробничих функцій на обслуговування ін-
шим компаніям, що спеціалізуються у цій галузі. Наявність
бізнес — процесу, тобто сукупності взаємопов’язаних заходів або
завдань, спрямованих на створення певної послуги чи продукту
для споживачів, є відмітною рисою аутсорсингу від інших форм
надання послуг чи абонентського обслуговування. Провайдери
аутсорсингових послуг постійно інвестують кошти в новітні тех-
нології щодо удосконалення процесів обробки даних та інших бі-
знес — про цесів. Перекладаючи таку діяльність на аутсорсинго-
ву компанію, банки звільняють себе від необхідності здійснення
подібних інвестицій, скорочуючи таким чином власні витрати.
Це, наприклад, має сенс, коли банк не займає суттєвої частки на
ринку відповідної фінансової послуги. Навіщо витрачати значні
суми коштів на технології, які може запропонувати спеціалізова-
на компанія за більш помірну плату.

Отже, використання аутсорсингу дозволяє банкам обрати
краще технологічне рішення, підвищити якість обслуговування
клієнтів при наданні послуг при мінімальних інвестиціях, зосере-
дитися на професійних питаннях банківської діяльності.

Важливою послугою банків є кредитування. Приймаючи рі-
шення про можливість надання кредиту, банк оцінює кредито-
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спроможність потенційного позичальника. Невиконання або не-
належне виконання позичальником кредитних зобов’язань може
бути пов’язане як із об’єктивними причинами, так із шахрайсь-
кими намірами клієнта. Оскільки передбачити майбутній фінан-
совий стан клієнта дуже складно, зробити висновок про виконан-
ня потенційним позичальником своїх зобов’язань можливо
зокрема завдяки наявності кредитної історії клієнта. Кредитна іс-
торія — це сукупність інформації про юридичну або фізичну
особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зо-
бов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформа-
ції. Практика свідчить, що інформацію про клієнтів банки мо-
жуть отримати у бюро кредитних історій, тобто у юридичної
особи, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, викорис-
тання інформації, яка складає кредитну історію. Засновниками
бюро можуть бути юридичні та фізичні особи, у тому числі фі-
нансові посередники. Користувачами бюро можуть банки, небан-
ківські фінансові установи та інші суб’єкти господарської діяль-
ності, які надають послуги з відстроченням платежу або надають
майно в кредит. Бюро не впливають на рішення банку про надан-
ня чи відмову в наданні кредиту, вони лише дають наявну інфор-
мацію про виконання потенційним позичальникам своїх зо-
бов’язань. Це дозволяє кредиторам мінімізувати можливі фінан-
сові ризики, а не позбавитися їх. Отже, співпраця фінансових по-
середників та бюро кредитних історій є начальною необхідністю.
Водночас деякі аспекти співпраці банків та бюро кредитних істо-
рій потребують урегулювання. Це стосується зокрема джерел
формування кредитних історій, захисту інформації, що складає
кредитну історію, розпорошеності баз даних кредитних історій.
Для розв’язання зазначених проблем необхідне законодавче вре-
гулювання питань співпраці бюро кредитних історій щодо ство-
рення єдиної бази даних кредитних історій, а також співпраці
бюро з іншими установами, які володіють певною інформацією
фінансового характеру.

Банки співпрацюють з колекторськими компаніями, тобто
компаніями, які за певну винагороду займаються поверненням
боргів. До них по допомогу звертаються банки, які не бажають
розв’язувати проблеми неплатежів за допомогою власних спеціа-
льних структурних підрозділів. Зазначимо, що в діючому законо-
давстві України досі відсутнє визначення колекторської діяльно-
сті. Однак «в роботі» колекторів перебувають суттєві обсяги
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боргів. Особливістю ринка «колекшна» у 2012 р. був продаж за-
ставних кредитів — авто, іпотеки — і подальше збільшення в
портфелях колекторських компаній частки небанківських боргів
— у житлово-комунальному господарстві і телекомунікаційних
компаніях. Якщо банки продають проблемну заборгованість
«своїй» колекторській компанії, то ціна не суттєво може відріз-
нятися від номінала. В іншому випадку, коли колекторська ком-
панія незалежна від банку, то купує проблемну заборгованість за
ціною значно нижчою від номінала. Деякі банки виводять про-
блемні активи в інші компанії: так роблять переважно великі ба-
нки, які володіють декількома фінансовими компаніями.

Висновки з проведеного дослідження. Насамкінець зазначи-
мо, що інтеграція банків з небанківськими компаніями є справою
важливою і актуальною. Без відповідної співпраці з небанківсь-
кими компаніями та інфраструктури банківська система не зможе
бути ефективною і вирішувати поставлені перед нею завдання.
Відтак питання інтеграції банків з небанківськими компаніями
вимагають подальших досліджень як теоретичному, так і в прак-
тичному аспекті.
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НОВЕ РОЗУМІННЯ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ:
АНТИКРИЗОВИЙ АСПЕКТ

АНОТАЦІЯ. В статті за результатами аналізу наявних у вітчизня-
них і закордонних економічних джерелах визначень корпоратив-
них фінансів виокремлено основні підходи до визначення їх зміс-
ту. Викладено авторське визначення корпоративних фінансів як
об’єкту фінансового управління, яке містить антикризовий і преве-
нтивний аспекти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: корпоративні фінанси, фінанси підприємств,
фінансове управління підприємством, антикризове фінансове
управління, превентивне управління.

АННОТАЦИЯ. В статье по результатам исследований изложен-
ных в отечественной и зарубежной экономической литературе
определений корпоративних финансов выделены основные по-
дходы к определению их сущноси. Изложено авторское понима-
ние корпоративних финансов в качестве объекта управления, ко-
торое содержит антикризисный и превентивный аспект.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративные финансы, финансы пред-
приятий, финансовое управление предприятием, антикризисное
финансовое управление, превентивное управление.

ANNOTATION. Based on the results of analysis of existing in dome-
stic and foreign economic literature definitions of corporate finance we
distinguish the main approaches to determination of their content.
Article presents the author’s understanding (determination) of corpo-
rate finance as the object of financial management, which contains the
anti-crisis and preventive aspects.

KEYWORDS: corporate finance, enterprise finance, financial manage-
ment of enterprises, crisis financial management, preventive manage-
ment.

Постановка проблеми. Теорії та менеджменту фінансів під-
приємницьких структур присвячені численні наукові праці й на-
вчальні посібники вітчизняних і зарубіжних фахівців. Проте ко-
жен з науковців, маючи власне бачення сутності корпоративних
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фінансів, оперує цим терміном в залежності від поставленої мети
та предмету дослідження. Слід зазначити, що не в усіх публікаці-
ях авторське тлумачення корпоративних фінансів є достатньо об-
ґрунтованим і відповідає реаліям вітчизняної ринкової економі-
ки. В українських економічних джерелах найбільш поширеними
є визначення, які носять суто теоретичний характер і не мають
практичного застосування. З іншого боку, в більшості іноземних
видань корпоративні фінанси визначаються як сукупність певних
економічних або методичних прийомів аналізу чи управління.
Останнім, на нашу думку, бракує належного теоретичного й нау-
кового обґрунтування, отже, такий підхід до визначення дефініції
є занадто спрощеним.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Визначенню фінансів
підприємств як економічних, грошових або обмінно-розподіль-
чих відносин присвячені наукові праці та навчальні посібники ба-
гатьох українських науковців: М.М. Бердар, О.Г. Білої, О.Д. Дані-
лова, І.В. Журавльової, Г.Г. Кірейцева, П.В. Мельник, С.М. Они-
сько, В.М. Опаріна, А.М. Поддєрьогіна, О.Р. Романенко, В.М. Фе-
досова, Л.І. Федулової, О.С. Філімоненкова, О.П. Чернявського,
С.І. Юрія та інших. Розуміння сутності корпоративних фінансів в
управлінні фінансами суб’єктів підприємництва викладено в
працях закордонних вчених: Р. Брейлі, Боді Зві, Ю. Брігхэм,
Р. Вестерфілд, Б. Джордан, П. Етрілл, С. Майерс, Б. Ніл, Р. Пайк,
М. Робертс, С. Росс, Ченг Ф. Лі, Джозеф І. Фіннерті та ін. Бачен-
ня змісту фінансів підприємницьких структур у застосуванні різ-
номанітних економічних прийомів містять праці Е. Нікбахт,
А. Гропелі, як комплексу фінансових операцій — В.П. Кудря-
шова.

Мета дослідження. За результатами узагальнення підходів до
визначення корпоративних фінансів зроблено висновок щодо не-
обхідності конкретизації та формування нової парадигми розу-
міння їх змісту.

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами
дослідження фахової літератури нами виділено такі школи ви-
значення корпоративних фінансів: Як об’єкту управління; Як
процесу управління.

При визначенні корпоративних фінансів як об’єкту управління
доцільно окреслити коло суб’єктів підприємницької діяльності,
до яких ця дефініція має відношення. Дискусійним, проте досить
поширеним у вітчизняній економічній літературі є розуміння ко-
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рпоративних фінансів як фінансів корпорацій або акціонерних
товариств (далі — АТ). Зокрема, М.В. Грідчіна в посібнику «Ко-
рпоративні фінанси» [1] розглядає особливості функціонування
АТ та фінансові аспекти розвитку акціонерної форми господарю-
вання в Україні. А.Д. Чернявський однойменний розділ в праці
[2] присвячує формуванню фінансових ресурсів, дивідендній по-
літиці, аналізу діяльності, а також банкрутству і ліквідації АТ.
А.В. Мертенс, висвітлюючи теорію корпоративних фінансів, за-
значає, що «корпорація залучає кошти багатьох інвесторів шля-
хом випуску акцій…, що засвідчують право власності на частину
капіталу компанії» [3, с. 189]. Р.А. Слав’юк, розкриваючи зміст
управління корпоративними фінансами [4], згадує виключно від-
криті (публічні) АТ, що свідчить про трактування автором кор-
поративних фінансів як фінансів тільки АТ.

Не можна не погодитись з Л.І.Федуловою відносно того, що
«поступово в процесі економічного розвитку домінуючого зна-
чення набуває корпоративна форма власності як колективно-
приватна» [5, с. 15]. При цьому автор визначає акцію як первинну
клітинку фінансів корпорацій та «первинну складову корпорати-
вних фінансів» [5, с. 399—401]. Таке розуміння місця акцій від-
повідає змісту фінансів АТ, проте ототожнення фінансів АТ з ко-
рпоративними фінансами вважається нами недостатньо корект-
ним.

Згідно Господарського кодексу України корпоративним під-
приємством визнається господарюючий суб’єкт, що утворюється
двома або більше засновниками, діє на основі об’єднання майна
та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників, їх
спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у
т.ч. через органи, що ними створюються, участі засновників у
розподілі доходів та ризиків підприємства [6]. Отже, до корпора-
тивних підприємств належать, окрім АТ, також кооперативні
підприємства, та такі, що створюються у формі господарського
товариства (товариства з обмеженою, додатковою відповідальні-
стю, повні, командитні), а також інші, у т.ч. засновані на приват-
ній власності двох або більше осіб.

Автор статті вважає обґрунтованим до складу корпоративних
фінансів відносити фінанси всіх суб’єктів підприємницької дія-
льності незалежно від організаційно-правової форми. Підтриму-
ємо точку зору Р.П.Саблук, О.В.Коваленко, які заперечують на
визначенні корпоративних фінансів лише як «фінансів корпора-
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цій» або «фінансів акціонерних компаній». На думку названих
вчених, питання теорії корпоративних фінансів відносяться та-
кож до «…фінансів підприємств різних організаційно-правових
форм діяльності та власності: від малих підприємств до вели-
ких» [7]. При цьому слід зазначити, що фінанси корпорацій та
фінанси АТ є частиною фінансів корпоративних підприємств,
які, в свою чергу, є визначальною складовою корпоративних
фінансів. Отже, пропонуємо оперувати термінами «корпоратив-
ні фінанси», «фінанси підприємств» й «фінанси суб’єктів під-
приємництва» як тотожними за змістом. Вихідним пунктом для
такого твердження є визначення рівності прав та обов’язків під-
приємств незалежно від форми власності, організаційно-
правової форми, а також установчих документів, на основі яких
вони створені та діють [6].

За результатами досліджень фахової літератури автором виді-
лено основні підходи до визначення корпоративних фінансів.

За першого підходу, прихильниками якого є більшість вітчиз-
няних і російських науковців, домінантою корпоративних фінан-
сів визнаються економічні відносини. Зокрема, О.Г. Біла фінанси
підприємств визначає як сукупність економічних відносин, що
складаються на грошовій основі в процесі відтворення ВВП і
пов’язані з кругообігом виробничих фондів, формуванням і вико-
ристанням грошових доходів і фондів грошових ресурсів підпри-
ємств для їх економічного соціального розвитку [8, с. 202].
О.Д.Данілов вважає, фінанси підприємств сукупністю економіч-
них відносин, пов’язаних із рухом грошових коштів: їх форму-
ванням, розподілом і використанням у процесі господарської дія-
льності підприємств [9, с.4]. За визначенням М.М.Бердар, а також
колективу авторів під керівництвом А.М.Поддєрьогіна, фінанси
підприємств є сукупністю економічних відносин, пов’язаних з
рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і викорис-
танням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в
процесі відтворення [10, с. 10; 11, с. 7]. Аналогічним є визначен-
ня фінансів господарських суб’єктів О.Р. Романенко, на думку
якої, такі економічні відносини відбуваються на мікроекономіч-
ному рівні [12, c. 67]. Автори підручника за редакцією В.М. Фе-
досова визначають фінанси підприємств як систему економічних
відносин щодо формування, розподілу й ефективного викорис-
тання фінансових ресурсів на усіх стадіях життєвого циклу [13,
c. 321]. Прихильниками першого підходу при визначенні еконо-
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мічного змісту фінансів корпорацій є також Л.І. Федулова,
І.А. Шовкун [5].

За другого підходу щодо визначення фінансів суб’єктів під-
приємництва їх специфічною ознакою визнаються грошові відно-
сини. О.П. Чернявський, П.В. Мельник визнаючи як загальну
ознаку фінансів — сукупність економічних відносин, визначають
фінанси підприємств як систему «грошових відносин, які відо-
бражають формування, розподіл та використання грошових фон-
дів і доходів суб’єктів господарювання» [14, c. 149]. Системою
грошових відносин, які виникають у процесі створення підпри-
ємства, отримання і розподілу грошових доходів і накопичень,
формування і використання відповідних фондів грошових коштів
називають фінанси підприємств О.С. Філімоненков, Д.І. Дема
[15]. С.М. Онисько, П.М. Марич зазначають, що фінанси — це, з
одного боку, — економічні відносини, що здійснюються за допо-
могою грошей, з другого, є системою розрахунково — грошових
відносин, які об’єктивно виникають при утворенні та витрачанні
грошових ресурсів, що використовуються для обслуговування
кругообігу засобів у процесі виробництва і реалізації продукції та
здійснення контролю за господарською діяльністю [16, c. 12].

Сукупністю обмінно-розподільчих відносин, що виникають на
підприємстві в процесі формування, розміщення і використання
фінансових ресурсів, здійснення витрат, отримання і розподілу
доходів (третій підхід щодо визначення дефініції без акцентуван-
ня на економічних або грошових відносинах), визначає фінанси
підприємств В.М.Опарін [17, c. 75].

Четвертий напрям щодо визначення фінансів підприємств міс-
тить в собі певний техніко-методичний або управлінський аспект.
Зокрема, закордонні вчені Е.Нікбахт, А.Гропелі зміст фінансів
вбачають у застосуванні «різноманітних економічних прийомів
для досягнення максимального достатку фірми або загальної вар-
тості капіталу, вкладеного у справу» [18, с. 5].

В іноземних економічних джерелах поняття «корпоративні
фінанси» найчастіше розуміється як синонім «фінансового мене-
джменту», тобто як процес управління. Абстрагуючись від ви-
значення об’єктів фінансового управління, науковці тлумачать
його зміст як «…мистецтво та науку ухвалення правильних інве-
стиційних рішень та рішень щодо вибору джерел їх фінансуван-
ня» [19]. С. Росс, Р. Вестерфілд, Б. Джордан корпоративні фінан-
си визначають як вивчення способів вирішення проблем: плану-
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вання та управління інвестиціями фірми; довгострокового фінан-
сування інвестицій; організації оперативного управління фінан-
совими операціями (зокрема, оборотним капіталом). Поставивши
за мету фінансового менеджменту «…збільшувати вартість влас-
ності акціонерів», автори визначають корпоративні фінанси як
«вчення про взаємозв’язок між бізнес-рішеннями та вартістю ак-
ції компанії». [20].

Р. Мертон, Зві Боді розуміють фінанси як науку про управлін-
ня «витрачанням та надходженням обмежених грошових ресурсів
протягом певного періоду часу». [21]. Корпоративними фінанса-
ми (business or corporate finance) науковці називають сферу фі-
нансів, що розглядає питання прийняття фінансових рішень щодо
інвестування, фінансування та управління оборотним капіталом
на рівні фірми.

П. Етрілл вважає корпоративні фінанси концепцією побудови
стратегічного підходу до фінансових рішень компанії. Завданням
управління фінансами вчений визначає «планувати грошові по-
токи в своєму бізнесі». На думку науковця, концепція фінансово-
го менеджменту в сучасному світі базується на плануванні,
управлінні й контролі грошових потоків. Вартісно-орієнтований
менеджмент П.Етрілл називає сучасною новаторською парадиг-
мою управлінської думки і практики, оскільки «будь-яке управ-
лінське рішення має працювати на збільшення вартості акціоне-
ра, приватного інвестора» [22].

Сфера корпоративних фінансів, на думку Ю. Брігхема, скла-
дається з рішень про інвестиційні проекти в межах окремих фірм.
Ключовими питаннями автор визначає: ідентифікацію чинників
ринкової ціни акцій, дії менеджерів з виконання зобов’язань та
безперебійного фінансування бізнесу, способи досягнення зрос-
тання вартості компанії для її власників [23].

В працях [24—26] Р. Пайк, Б. Ніл, Ч. Лі, Д.І. Фінерті, Р. Бре-
йлф, С. Майерс, за відсутності визначення корпоративних фінан-
сів мова йде виключно про фінансове управління. В книзі «Прин-
ципи корпоративних фінансів» автори зазначають, що вона —
«про фінансові рішення корпорації» [26, c. 3]. Цікавими в сенсі
розмежування змісту корпоративних фінансів та фінансового
управління є роздуми наукового редактора до видання [26] росій-
ського вченого Т.Б. Крилової, на думку якої «фінансовий мене-
джмент є більш прикладним розумінням корпоративних фінансів.
…В корпоративних фінансах основний акцент робиться… на на-
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уковому обґрунтуванні відповідних концепцій і формул, в той
час як фінансовий менеджмент... більш орієнтований на… прак-
тичне застосування фінансової теорії».

Найбільш теоретично обґрунтованим і таким, що містить в собі
«характеристику суб’єктів, об’єктів, та цільову спрямованість дія-
льності», вважаємо визначення корпоративних фінансів (фінансів
підприємств) як комплексу фінансових операцій, пов’язаних з фо-
рмуванням грошових потоків, розподілом і використанням доходів
і грошових фондів суб’єктів підприємництва у процесі проведення
господарської діяльності, надане В.П. Кудряшовим [27, с. 32].
Проте наведене визначення потребує певного уточнення в сенсі
сприйняття корпоративних фінансів як об’єкту управління.

Проведені автором дослідження особливостей управління фі-
нансами вітчизняних суб’єктів підприємництва дозволити нам
стати прибічником концепції, яка визначає одним із функціона-
льних напрямів управління та складовою менеджменту підпри-
ємства в цілому антикризове фінансове управління. Поділяючи
думку, що будь-яке управління суб’єктами підприємництва має
бути орієнтованим як на виведення такого суб’єкта зі стану кри-
зи, так і на попередження його неспроможності за рахунок запро-
вадження системи превентивних заходів, вважаємо за доцільне
визначати корпоративні фінанси як об’єкт саме такого управлін-
ня. В праці [28] автором обґрунтовано необхідність активізації
антикризового управління з моменту створення підприємства та
його запровадження на постійній основі. Визначаючи змістом ан-
тикризового управління впровадження комплексу заходів із по-
передження і нейтралізації кризи на етапах виявлення кризоутво-
рюючих факторів за результатами своєчасної діагностики, які
спрямовані на реалізацію стратегії та подальший розвиток під-
приємства, а у разі порушення фінансової рівноваги — на виве-
дення його з кризового стану, автор вважає парадигму превенти-
вного менеджменту основою управління корпоративними фінан-
сами в сучасних умовах підвищеного ризику діяльності, і пропо-
нує дефініції «антикризове управління» та «превентивне управ-
ління» фінансами вживати як синоніми по відношенню до під-
приємств, що не зазнали кризи.

Висновки з проведеного дослідження. Визначаючи корпора-
тивні фінанси як об’єкт управління, а управління фінансами як
антикризове, наведемо авторське розуміння корпоративних фі-
нансів (рис.1, авторська розробка).
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Корпоративні фінанси (фінанси підприємств) 

Більшістю вітчизняних 
науковців 

Більшістю зарубіжних 
науковців 

визначення дефініції

об’єкт управління процес управління 

фінансове управління 
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превентивне фінансове 
управління 
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кризового стану 

авторське розуміння

складова 

Рис. 1. Зміст корпоративних фінансів (авторська розробка)

Корпоративні фінанси (фінанси суб’єктів підприємництва) —
це комплекс дій та фінансових операцій, пов’язаних з формуван-
ням грошових потоків, розподілом і використанням доходів і ка-
піталу, що мають на меті забезпечення стійкого функціонування
й зростання вартості суб’єкта підприємництва, попередження йо-
го фінансової неспроможності, і виведення такого суб’єкта (у разі
виникнення потенційної загрози) з кризового стану. Здійснення
таких заходів треба направляти (або: ними треба керувати) у від-
повідності з поставленими стратегічними цілями.

Отже, фінанси підприємств мають бути об’єктом управління,
а в сучасних умовах підвищеної ризикованості діяльності — та-
кож містити в собі антикризовий (також превентивний) аспект.
Цим вимогам відповідає пропоноване автором визначення кор-
поративних фінансів.
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Постановка проблеми. Метою та завданням автора дослідити
розвиток і функціонування бюджетної системи в трьох методоло-
гічних підходах, а саме, в функціональному, оптимізаційному і
інституціональному. Виявити переваги і недоліки, а також сут-
ність міжбюджетних відносин при формуванні бюджету України
в порівнянні з промислово розвинутими країнами

Виклад основного матеріалу. Незалежно від моделі економі-
чного розвитку, створення умов для підвищення ефективності
громадсько-правових утворень по забезпеченню державних по-
слуг є завжди пріоритетом держави. Її бюджет завжди носить со-
ціальну спрямованість, що власне, і вимагає виділення його соці-
альної функції.

Для більш широкого розуміння бюджетної системи як суспі-
льного надбання необхідно уяснити поняття «бюджетний устрій»
і «бюджетний унітаризм», що взагалі відсутнє в тексті Бюджет-
ного Кодексу України. Бюджетний устрій — це взаємозв’язок
учасників бюджетного процесу (окремих ланок бюджетної сис-
теми), який ґрунтується на правових нормах і орієнтований на
зростання долі суспільно-значимих витрат у структурі консолідо-
ваного бюджету держави. В основу такого визначення покладено
розуміння бюджетної системи як суспільного надбання, тому і
устрій має бути зорієнтований на зростання долі суспільно зна-
чимих витрат, а не утримання бюрократичного апарату.

В основу бюджетного устрою України покладено бюджетний
унітаризм — це такий розподіл функцій і повноважень між учасни-
ків бюджетного процесу, при якому забезпечується їх фінансова са-
мостійність, яка спрямована на максимальну реалізацію усіх суспі-
льних потреб, підвищення життєвого рівня населення і мінімізацію
витрат адміністрування управлінських функцій. Він включає:

— раціональний розподіл податків на централізовані і місцеві
(вертикальне бюджетне вирівнювання);

— чіткий розподіл усіх витратних повноважень за джерелами їх
фінансування на нормативній основі із законодавчим визначенням
повноважень кожного рівня і ланки учасниці бюджетного процесу;

— у цілях горизонтального бюджетного вирівнювання здійс-
нювати адресну фінансову допомогу.

Однією із основних умов ефективного функціонування унітар-
ного бюджету є включеність усіх його ланок в бюджетну систему
країни. Разом вони забезпечують її фінансову стійкість. Стійкість
системи проявляється у її здатності виконувати свої функції і збері-
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гати свої параметри (характеристики) в установлених межах у часі,
в тому числі при дії на неї деяких зовнішніх впливових факторів.

У теорії фінансів і практичній фінансовій діяльності поняття
стійкість бюджетної системи часто ототожнюється з поняттям зба-
лансованості, стабільності, рівноваги. Ми уже розглядали поняття
збалансованості бюджетної системи, що включає в себе дві скла-
дові — горизонтальну і вертикальну збалансованість, але не є ста-
ном, коли рівні ентропії залишаються постійними у часі. Форму-
вання стійкої унітарної бюджетної системи пов’язане як із
позбавленням її від флуктуації шляхом обмеження впливу негати-
вних зовнішніх впливів, так і з досягненням стану, гранично бли-
зького до вертикальної фіскальної рівноваги і до бюджетної симе-
трії. Фінансова стійкість унітарної бюджетної системи передбачає
наявність взаємозв’язку між її елементами, що мають адаптивні
властивості, які спрямовані на досягнення цілей функцій системи.

При аналізі унітарної бюджетної системи Україні на стійкість
визначальне значення мають параметри системи, які відносяться
до факторів нестійкості. Дані фактори дестабілізують бюджетну
систему через безпосередній вплив на визначені параметри її фу-
нкціонування, який безпосередньо і викликає її нестійкість. В те-
орії фінансів ці параметри називають критичними параметрами
системи. Наприклад, зростання боргового відсотку до критичного
у ВВП, коли надходження до бюджетної системи, які обслугову-
ють позичку перевищують допустимі.

Вертикальне фінансове вирівнювання не передбачає захоплення
ідеями децентралізації бюджетної системи, проти чого застерігають
західні дослідники. «Фіскальна незалежність, — відмічає Б. Вейн-
гаст, — становить важливу складову політичної незалежності взага-
лі, тому вона є критично важливим чинником децентралізації в
умовах унітарних держав» (27, с.54). Фіскальний унітаризм, на дум-
ку В. Оутса, власне як і фіскальний федералізм, має ґрунтуватися на
розумінні того, які функції й інструменти найкращим чином мають
використовуватися на центральному, а які — на місцевому рівні
громадського управління (25, с. 1120—1149).

Основні принципи цієї самостійності визначає і Європейська
хартія місцевого самоврядування, підписана 15 жовтня 1985 р.
При наділенні тієї чи іншої функції іншого органу, необхідно
враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнен-
ня ефективності та економії (Ст. 4, п. 3). Органи місцевого само-
врядування мають право в рамках національної економічної полі-
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тики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони мо-
жуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень (Ст. 9,
п. 1). Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самовряду-
вання відповідає функціям передбачених конституцією або зако-
ном (Ст. 9, п. 2). Принаймні частина фінансових ресурсів органів
місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих пода-
тків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлю-
вати в межах закону (Ст. 9, п. 3) (5, с. 96—108).

Пріоритетні напрями розвитку та функціонування бюджетної
системи можна розглядати в трьох методологічних підходах —
функціональному, оптимізаційному і динамічному. Перший дає
можливість виявити резерви удосконалення міжбюджетних від-
носин на основі функцій, які виконують конкретні рівні бюджет-
ної системи. В рамках другого підходу визначається оптимізація
бюджетних доходів і витрат при відповідному розмежуванні до-
ходних і витратних повноважень між рівнями бюджетної систе-
ми. Третій підхід полягає у врахуванні особливостей макроеко-
номічної ситуації при визначенні пріоритетів у сфері міжбюджет-
них відносин (табл. 1)

Таблиця 1
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ

ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

М
ет
од
ол
ог
іч

-
ни

й 
пі
дх
ід Основне

положення Переваги Недоліки

Ф
ун
кц
іо
на
ль
ни
й

У сучасній еконо-
міці макроеконо-
мічну політику
можуть здійсню-
вати лише центра-
льні органи влади,
а окремі витрати
найбільш ефекти-
вні на місцевому
рівні (проблема
перерозподілу до-
ходів різних рівнів
системи)

— можливість реалізації
принципу: чим ближче ви-
конання функцій владних
структур до забезпечення
потреб конкретної людини,
тим на більш низькому рів-
ні бюджетної системи здій-
снюється їх фінансування;
— пріоритетні напрями
розвитку бюджету унітари-
зму обґрунтовуються дифе-
ренціацією функцій різно-
манітних рівнів влади

— відсутні єдині
критерії витратних
повноважень;
— неспроможність
однозначно забез-
печити закріплен-
ня витратних пов-
новажень за кон-
кретними рівнями
влади і визначити
способи їх функці-
онування
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Закінчення табл. 1

М
ет
од
ол
ог
іч

-
ни

й 
пі
дх
ід Основне

положення Переваги Недоліки

О
пт
им

із
ац
ій
ни
й

Конкретні витрати
необхідно здійс-
нювати із ураху-
ванням максиміза-
ції корисного ефек-
ту при мінімізації
витрат, включаю-
чи витрати на ад-
міністрування і
послідуючий кон-
троль

— синергетичний ефект,
який досягається при коор-
динації бюджетних витрат
усіх рівнів бюджетної сис-
теми;
— рамках підходи необхід-
ності забезпечення ефекти-
вності як збирання доходів,
так і здійснення витрат мо-
жуть бути обґрунтовані
найбільш ефективні методи
оподаткування

— залежність ви-
бору об’єкту оп-
тимізації від пото-
чних завдань, які
стоять перед бю-
джетною політи-
кою конкретного
рівня влади;
— даний підхід
може бути засто-
сований не до усіх
витрат, наприклад,
до соціально-значи-
мих, важливих для
стабільності суспі-
льства

Д
ин
ам
іч
ни
й

Об’єктивний ха-
рактер міжбюд-
жетних відносин
в рамках конкре-
тних історичних
умов розвитку да-
ного державного
утворення

— можливість розкрити
об’єктивний характер між-
бюджетних відносин, ви-
явити їх конкретно-історич-
ну специфіку;
— здатність враховувати
наслідки циклічних коли-
вань економічного розвитку
конкретної країни і світової
кон’юнктури для своєчас-
ного коригування повнова-
жень різних рівнів влади;
— дозволяє творити «поте-
нціал дій» на усіх рівнях
системи по своєчасній про-
тидії кризовим явищам, так
і по їх подоланню

Джерело: Розроблено автором.

Нині в Україні при формуванні пріоритетних напрямів розви-
тку бюджетної системи переважають функціональний і оптиміза-
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ційний підходи, що характерно і для інших країн СНД (18,
с. 25—29) Проте в умовах значних циклічних коливань економі-
чних систем ці підходи не дозволяють в повній мірі виконувати
основні функції системи: ефективно вирішувати проблему між-
бюджетних відносин, що виникають у кризові періоди. У рамках
динамічного підходу, який має помітні переваги у порівнянні з
функціональним і оптимізаційним можна сформулювати найваж-
ливіші принципи розмежування повноважень між бюджетами чо-
тирьох рівнів бюджетної системи України:

— принцип виокремлення повноважень між рівнями бюджет-
ної системи на основі децентралізації залежно від потреб країни в
цілому і конкретної місцевості і її громадянина у відповідних су-
спільних благах;

— принцип здійснення конкретних витрат із врахуванням ма-
ксимізації корисного ефекту при мінімізації витрат, які включа-
ють витрати на адміністрування і послідуючий контроль;

— принцип забезпечення «потенціалу дії» як здібності відпо-
відного рівня влади здійснювати повноваження по фінансуванню
першочергових напрямів економічного розвитку місцевості у ви-
падку змін макроекономічних умов у національній господарській
системі;

— принцип бюджетної достатності для усіх рівнів бюджетної
системи оперативного реагування на макроекономічні умови, які
змінюються.

Реалізація цих принципів в умовах розвитку національної бю-
джетної системи дозволить створити стійку у своїй основі, але
відкриту до змін систему розмежувань бюджетних повноважень
між її рівнями. Таке розмежування на принципі достатності са-
мофінансування бюджетних повноважень дає можливість підви-
щити роль бюджетної системи у стимулюванні економічного
зростання на місцях.

Основне спрямування використання бюджетних коштів це ви-
рішення економічних і соціальних завдань. Але для цього необ-
хідно визначити найбільш актуальні проблеми, виділити відпові-
дні фінансові засоби і відобразити це в бюджеті. Діюча проце-
дура бюджетного процесу, яка закріплена в Бюджетному Кодексі
України (гл. 4.) вказані вимоги ігнорує. Учасниками бюджетного
процесу визнані «органи, установи та посадові особи, наділені
бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками) з управ-
ління бюджетними коштами» (гл. 4. ст. 19.). Як результат Украї-
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на має бюджет, який спрямований не на вирішення загальнонаці-
ональних проблем, а на ліквідацію відомчих суперечок у роз-
поділі бюджетних коштів. Саме тому бюджет України формуєть-
ся не знизу доверху, як це, наприклад, у Німеччині, із широким
залученням громадян, а зверху до низу без будь-якої участі у ви-
значенні загальнонаціональних і місцевих проблем територіаль-
них громад (19, с. 110).

Зміна правил формування державного бюджету із широким
залученням усіх ланок бюджетної системи могла б забезпечити:
по-перше, врахування реальних місцевих потреб і країни в ціло-
му; по-друге, фінансування місцевих програм розвитку закріплю-
валося б у законі про бюджет і здійснювалося б в той час, коли
передбачено їх реалізацію; по-третє, усі показники бюджету на-
були б прозорості і зрозумілості для громадян низових ланок бю-
джетної системи та органів місцевого самоврядування. Функціо-
нування бюджетної системи тут же набуло б суспільної значи-
мості.

Іншим недоліком формування бюджетів усіх ланок бюджетної
системи України є його опора не на аналіз реального становища,
як це, наприклад, у Франції (на основі статистичних даних і ре-
зультатів конкретних соціологічних досліджень про стан справ у
певних галузях економіки або соціальній сфері), (2, с. 15—20) а
на прогнози, оцінки, тенденції, очікування та інші припущення
«які ґрунтуються на щорічному Посланні Президента України до
Верховної Ради України Про внутрішнє і зовнішнє становище
України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, про-
гнозних та програмних документах економічного та соціального
розвитку, державних цільових програм» (Гл. 4 Ст. 21 п. 1).

Бюджет розвитку формується на основі середньострокового
прогнозу соціально-економічного розвитку України (на індика-
тивних прогнозних показниках на наступні за плановим два бю-
джетні періоди) і містить такі ж місцеві прогнозні дані їх можли-
востей мобілізації доходів, залучення державних і місцевих
запозичень і фінансування витрат бюджету. Аналогічно форму-
ються місцеві бюджети, «відповідно до прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку, державних ці-
льових програм з визначенням очікуваних результатів діяльнос-
ті» (Гл. 4 ст. 21 п. 5). Нинішня система середньострокового про-
гнозу не дає ефективних результатів, що виражається у значних
(більше 70 %) відхиленнях прогнозних показників доходів зведе-
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ного бюджету й реальних величин бюджетоформуючих податків
(9, с. 59—75).

Економічний прогноз — це певна гіпотеза, певна ймовірнісна
оцінка протікання економічного процесу в майбутньому (22,
с. 190). Хоча прогноз може передбачати вплив на майбутнє, про-
гнозування не розв’язує проблеми цілеспрямованого вибору най-
кращого з можливих варіантів, не визначає стратегії на майбутнє.
Це прерогатива планування, бо прогноз не є різновидом плану чи
якою-небудь його модифікацією, а слугує свого роду аналітич-
ним підґрунтям для планування майбутнього. Воно охоплює такі
стадії бюджетного процесу, як складання, розгляд і затвердження
бюджетів, об’єктивно потребує органічної взаємодії органів вла-
ди, головним чином, на стадії формування показників дохідної
частини бюджету, адже від неї напряму залежить видаткова час-
тина бюджету.

Україна твердо стала на шлях ринкової економіки, яка перед-
бачає самостійність підприємницьких структур, тому прогнозу-
вання носить умовний характер. Така ненадійна основа складан-
ня Державного бюджету, як правило, віддаляє процес формуван-
ня бюджетних коштів від реальної дійсності, що призводить до
постійного збою бюджетної системи через виникнення «чорних
дірок» у бюджеті. Враховуючи його обов’язковість виконання як
закону, ми спостерігаємо часто-густо фінансування неактуальних
заходів, а на реалізацію життєво-необхідних суспільних потреб
коштів не виділяють. Саме цим викликана поява розроблених
Президентом Програм економічних реформ на 2010—2014 роки,
(8) показники яких відповідають реальним потребам суспільства і
мають чітко цільовий характер. Один із перших пунктів Програ-
ми «Сталого економічного розвитку» є стабілізація державного
бюджету, де вказується на «неефективні і гнучкі видатки», «по-
стійне корегування бюджету», «непрозорість державних фінан-
сів» (8, с. 5).

Через бюджетну систему бюджет реалізує перерозподільну
функцію доходів суспільства на користь одного агента за рахунок
іншого з метою забезпечити першим функцій, у яких зацікавлене
суспільство. Через неї держава здійснює втручання, за необхід-
ності, в соціально-економічну систему і від цього виграє суспіль-
ство в цілому. Отже бюджетна система є суспільним надбанням і
об’єктивно вимагається ефективний механізм перерозподілу бю-
джетних коштів на користь держави для виконання покладених
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на неї функцій. Для бюджету України питання ефективності, мі-
ри, регламентації, управління, тощо є актуальними і нині, оскіль-
ки майже половина вироблених в економіці товарів і послуг у по-
точних цінах щорічно перерозподіляється шляхом залучення їх
до бюджетної системи на користь держави (8, с. 5).

Скорочення реальних доходів населення в Україні майже в
двічі за останнє десятиліття (23, с. 172) свідчить про неефектив-
ність владних структур, неадекватність бюджету як механізму
перерозподілу доходу суспільства на користь державних інститу-
тів, що вимагає серйозних корективів модернізації усієї бюджет-
ної системи. На конституційному рівні має бути закріплений
склад, структура і об’єм допустимих державних витрат, що ви-
ключить можливість державним структурам повністю включати
в централізований бюджет державні витрати і тим самим виводи
із під суспільного контролю значну їх частину. Такий підхід лік-
відовує практику виконавчої влади самостійно, без схвалення і
поза контролем представницької влади, розпоряджатися відомою
долею бюджетних коштів.

Якщо прослідкувати ґенезу бюджетної системи України, то
крім періоду Запорізької Січі, її основне джерело поповнення,
платники податків, опинялися у підлеглому становищі по відно-
шенню до потреб держави (6, с. 11—58). Будучи і залишаючись
гвинтиком величезної державної машини продуктивною силою,
статистичною одиницею, платником податків і зборів громадяни
України ніколи не були центром бюджетної системи. Не рівень
життя населення, а величина виробленого національного продук-
ту на душу населення визначає розвиненість чи нерозвиненість
країни. Кількість і якість вироблених в інтересах держави матері-
альних ресурсів визначає її велич, що поглинає більшість фінан-
сових ресурсів країни. Формування і підтримка великодержавно-
го іміджу залишилося основним завданням і сучасної бюджетної
політики України, яка доповнилась всевладдям бюрократії. Цент-
ралізм і бюрократія пронизали усю систему. Намагання вирішити
завдання місцевого значення за допомогою централізованого бю-
джету, державний контроль за діяльністю місцевих органів влади
пронизують усю систему так званого місцевого самоврядування.
Ідея централізму пронизала і новий Бюджетний кодекс України
2010, який закріплює право центральних інститутів бюджетної
системи розподіляти бюджетні кошти і управляти ними. Це вираз
ментальності влади і громадян України.
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В умовах сучасної фінансової кризи і загального падіння
економічного розвитку України спостерігається і подальша ак-
тивність держави в концентрації бюджетних коштів і їх спря-
мування на вибрані цілі: здійснення проектів, програм еконо-
мічних реформ на 2010—2014 роки, оголошених національ-
ними пріоритетами (модернізація інфраструктури та базових
секторів; поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій;
підвищення стандартів життя; сталий економічний розвиток)
(8). Їх реалізація передбачає формування в українській еконо-
міці квазиринкових інструментів державного регулювання (так
званих інститутів розвитку), створення державних виробничих
корпорацій. Якщо проаналізувати відмічені вище програмні
положення то можна схвально віднестися до пріоритетних на-
прямів розвитку, але навряд чи можна погодитися з механіз-
мами і мотивуваннями їх вибору. Розроблені у кабінетних гли-
бинах державними чиновниками, які нерідко не враховують
думку і ініціативи спілки підприємців та інших об’єднань гро-
мадського суспільства. Саме цим пояснюється більша зацікав-
леність у ієрархічній структурі державних чиновників чим у
громадян України.

Передумовами необхідними для формування бюджетної полі-
тики щодо збалансованості бюджету є точність, адекватність і
відкритість фінансової інформації. Світ уже вирішує цю пробле-
му завдяки втіленню так званих «електронних бюджетів» (13,
с. 20—21). Більше п’ятдесяти держав світу різного рівня розвит-
ку, включаючи і країни з ринками, що формуються, прийняли
комплексні закони про свободу інформації в бюджетно-фінан-
совій сфері, щоб полегшити доступ громадян до інформації ви-
користання бюджетних коштів усіма ланками бюджетної системи
(14, с. 64). Причому більше половини цих законів введено в дію у
останні десять років ХХІ ст. Це новий рівень інтеграції і центра-
лізації усіх інформаційних потоків для формування повного цик-
лу фінансового менеджменту у сфері державних фінансів. Його
мета забезпечити взаємозв’язок стратегічного бюджетного пла-
нування з процесом бюджетного планування, єдиний процес ви-
конання бюджету із врахуванням положень Бюджетного Кодексу
України, моніторинг об’єму і якості наданих державних і місце-
вими органами послуг. Тобто, бюджетування із широким викори-
станням комунікаційних технологій, які уже є невід’ємною скла-
довою цивілізаційного розвитку (15, с. 436).
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Для бюджетної системи електронний бюджет дасть: застосу-
вання єдиної для усіх методології проектування і виконання бю-
джету; відсутність дублювання інформації (будь-які довідкові
дані і документи вносяться в систему один раз); економію бю-
джетних коштів і підвищення ефективності бюджетних витрат за
рахунок уніфікації процедур і скорочення термінів їх виконання,
уточнення паперового документообігу, економічних витрат на
ІТ-спеціалістів. А головне — це найдієвіший контроль з боку
платників податків за виконанням бюджетних коштів на вирі-
шення загальнодержавних завдань, а не власних. У ході реалізації
бюджетної політики «важливим є контроль за дотриманням пла-
нової динамічності економіки народногосподарських пропорцій і
збалансованості бюджету» (17, с. 119). Реформу менеджменту
державних фінансів, яка полягає у запровадженні в бюджетний
процес принципів прозорості і відповідальності М. Стівен відно-
сить до інституціонального забезпечення реформ (26, с. 4).

Новий бюджетний кодекс закріпив практику в межах держав-
ного та місцевих бюджетів створення спеціальних фондів (Роз. 6.
П. 5—1), які порушують їх єдність і повноту у бюджетній систе-
мі. Адже це більше 20 відсотків доходів державного бюджету
(10, с. 13—21). З теоретичної точки зору бюджету як суспільного
надбання виділення окремих статей витрат із загального бюдже-
ту, цільова прив’язка доходів до визначених витрат не витримує
критики. Недолік їх полягає в тому, що таке цільове використан-
ня певної частини бюджетних коштів здійснюється поза ринко-
вими механізмами, вони відстороняють конкуренцію потреб і
пріоритетів у витратах бюджетних коштів. У процесі складання
бюджетів на поточний рік керуються не підтвердженням необ-
хідності їх витрат, а нормою бюджетного кодексу (33 %, а з
2014 р 50 % спеціального фонду державного бюджету мають ці-
льове призначення), що порушує найважливіший принцип збала-
нсованості його формування та бюджетної системи в цілому від-
повідно до якого усі доходи мають служити для покриття усіх
витрат. Ігнорування на практиці даного принципу функціонуван-
ня бюджетної системи підвищує вірогідність помилкових рішень
і зловживань в галузі бюджетної політики. На наш погляд, за
прикладом Бразилії, (3, с. 94) необхідно визначити межі цільових
витрат, а не обов’язковість як норма. Такий підхід дасть можли-
вість здійснювати «бюджетний маневр» в залежності від конкре-
тної економічної ситуації. У науковій літературі термін «бюдже-
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тний маневр» визначається як «часткова зміна пріоритетів витра-
тної політики без нарощування загального об’єму витрат»
(4, с. 20).

Відмічені нами теоретичні невідповідності до формування
бюджетних коштів і використання цільових фондів відносяться і
до порядку витрат ресурсів Резервного фонду, Державного фонду
регіонального розвитку та Спеціального фонду, а також залуче-
них до бюджету засобів, які отримані у вигляді запозичень на
внутрішніх і зовнішніх фінансових ринках. Враховуючи їх суспі-
льну значимість — як дохід і в разі запозичень борг усього суспі-
льства доцільно було б розширити С. 57. п. 2 БКУ законодавчим
закріпленням положення, що грошові кошти цих фондів мають
бути поступово вкладені у розвиток та модернізацію національ-
ної економіки і інфраструктуру підвищення життєвого рівня на-
селення: стимулювання придбання та втілення в практику сучас-
них прогресивних технологій; створення додаткових робочих
місць, особливо для молоді і соціально-незахищених верств насе-
лення; забезпечення і реалізацію національних програм економі-
чних реформ тощо. Це ж стосується і позик, «що залучаються
державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансо-
вих організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)»,
про що зазначається в Бюджетному кодексі України, в статті 15,
п. 3.1. У Швеції заборонено законом перенесення позик одного
покоління на інше (12, с. 91—94), а витратне вимірювання забез-
печує вирівнювання тільки тих видів витрат, на які не можуть
вплинути місцеві органи влади (11, с. 59).

Механізм обмеження дефіциту бюджету, в основу якого по-
кладений принцип «золотого правила» (№ 1 — протягом еконо-
мічного циклу бюджетний профіцит і дефіцит мають бути збала-
нсованими, № 2 — чистий обсяг запозичень не повинен переви-
щувати обсягу капітальних видатків бюджету), імплантований у
законодавство багатьох країн (1, с. 70—86). Країни Європейсько-
го Союзу доповнили законодавство ЄС національними фінансо-
вими правилами (24, с.4, 7, 8), які являють собою встановлені ме-
ханізми, націлені на підтримку фінансової довіри і дисципліни (7,
с. 56—66).

Під бюджетними правилами розуміється введення обмежень і
автоматичних механізмів (стабілізаторів) установлення гранич-
них (максимальних або мінімальних) числових значень бюджет-
них параметрів при проведенні довгострокової фінансово-бюд-
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жетної політики (20, с. 32—35). В Україні доцільним було б хоча
би закріпити у спеціальній статті Бюджетного Кодексу України,
яка б зобов’язувала б уряд залучати позики виключно на інвести-
ційну та інноваційну мету і загальнодоступність інформації про
результати використання позичкових засобів. Із залученням усіх
механізмів бюджетно-монетарної політики таке використання
бюджетних коштів в економіку дало б тільки позитивні результа-
ти і сприяло б зростанню джерельної бази формування бюджету,
підвищенню ефективності функціонування бюджетної системи
загалом.

Висновки. Законодавче закріплення фіскальних пріоритетів
центру у бюджетній системі і їх розмірів вирішить питання хто і
в якій мірі буде оплачувати цю діяльність. Саме від державних
витрат мають залежати дійсні податки в державі. Ясність і конк-
ретизація централізованих повноважень призведе до раціональ-
ності у податковій політиці: зменшення податкового тиску не
стільки зменшенням податків, скільки скороченням витрат дер-
жави. Це зніме проблему пересічних інтересів центральних і міс-
цевих влад у нашій країні — боротьбу за повноваження, які да-
ють дохід (права на доходи об’єктів минулої «загальнонародної»
власності, повноваження в галузі бюджетно-податкового регулю-
вання, зовнішньоекономічної діяльності, встановлення тарифів
тощо) і політику «перекладання» у розподілі засобів і повнова-
жень у соціальній сфері. Центром останньої є громадянин Украї-
ни. Тому політика створення суспільних благ має бути пріорите-
том діяльності держави і проблеми вирішення їх і удосконалення
мають бути об’єктом усіх структурних ланок бюджетної системи,
що необхідно відобразити і у Бюджетному Кодексу України. «Це
такі потреби, які відчувають індивіди, як члени людських колек-
тивів до яких вони відносяться мимоволі або за вільним вибо-
ром… це потреби, без задоволення яких неможливе суспільне
життя, економічна взаємодія індивідів, які володіють власною
волею», — відмічав А. Вагнер (16, с. 92—93).

Не менш важливою проблемою розвитку бюджетної системи є
міра централізації бюджетних витрат. Існуюча соціально-
економічна система України в силу об’єктивних причин змушена
віддавати перевагу тим чи іншим потребам (латати дірки), від-
кладаючи частину з них на потім. Як результат, сформувалася іє-
рархія потреб, яка детермінована рівнем розвитку системи, що
стало визначальним у формуванні грошових потоків. Основою
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визначення їх стала система параметрів життєзабезпечення фун-
кціонування держави. І розподіляються вони через бюджетну си-
стему двома шляхами: централізовано і децентралізовано. Ми не
будемо говорити про доцільність того чи іншого розподілу, але
відмітимо, що російські дослідники сформулювали закон центра-
лізації фінансів, у відповідності з яким «чим вищий рівень кон-
центрації засобів у централізованому бюджеті, тим нижче рівень
економічного й соціального розвитку держави».
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АНОТАЦІЯ. Розглядаються сутність і роль витрат в діяльності під-
приємства, а також зарубіжний досвід управління витратами в ко-
ротко- і довгостроковому періодах.
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аналіз»; «метод АВС»; «Таргет костинг»; «Кайзен — костинг»; « Бе-
нчмаркінг витрат»; «Кост — кілинг»; «LCC — аналіз»; «Метод VCC».

АННОТАЦИЯ. Рассматривается сущность и роль затрат в работе
предприятия, а также зарубежный опыт управления затратами в
кратко- и долгосрочном периодах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовое управление, расходы, расходы
производства, себестоимость, прибыль, методы управления рас-
ходами, «Стандарт — костинг»; «директ — костинг»; «абзорпшн
— костинг»; «CVP — анализ»; «метод АВС»; «Таргет-костинг»;
«Кайзен — костинг»; «Бенчмаркинг расходов»; «Кост — килинг»;
«LCC — анализ»; «Метод VCC».

ANNOTATION. The meaning and role of costs of enterprises are
considered. Also foreign experlence in cost monogement for short —
and long periods is defined.

KEY WORDS: costs, manufacturing expenses, cost value, profit,
management by costs, standard costing, direct costing, absorption
costing, cost-volume-profit CVP analysis, ABC method, target costing,
benchmarking of costs, cost killing, LCC analysis, VCC method.

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин вимагає
більш ефективних методів і форм регулювання господарської ді-
яльності підприємств, посиленої уваги до врахування всіх факто-
рів, що впливають на ефективність управління підприємством.

Першочерговими завданнями стають проблеми забезпечення
стабільного функціонування підприємства, залучення інвестицій,
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впровадження іновацій, прагнення до повного і ефективного ви-
користання виробничих ресурсів.

В процесі господарської діяльності підприємства несуть від-
повідні витрати, без яких неможливо досягти визначених цілей і
завдань, які стоять перед ними. Виробляючи продукцію, підпри-
ємство витрачає різні ресурси (матеріальні, трудові, фінансові) і
від того, наскільки ефективно воно це робить, залежать результа-
ти його діяльності в цілому. В умовах ринкової економіки вказа-
на задача має пріоритетне значення, оскільки в більшості визна-
чає конкурентні позиції підприємства.

Управління витратами необхідно для вирішення багатьох пи-
тань , а саме для оцінки рентабельності і вибору необхідних зака-
зів, планування майбутньої діяльності, оцінці виробничих запасів
і їх калькуляції, розподілу і мінімізації витрат, і як результат —
забезпечення прибуткової роботи господарської одиниці.

Величина прибутку залежить насамперед від обґрунтованого
співвідношення між доходом від реалізації продукції (робіт, по-
слуг) і витратами на виробництво, організацію виробничого та
комерційного процесів. Тому управління витратами є важливою
функцією економічного механізму кожного підприємства.

Саме ці обставини підвищують значення проблеми управління
витратами виробництва і їх вплив на кінцевий фінансовий ре-
зультат.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми управління ви-
тратами на підприємстві в ринкових умовах господарювання до-
сліджувались багатьма як вітчизняними, так і зарубіжними вче-
ними. Економічну сутність поняття «витрати» розглядали ще
починаючи від трудової теорії вартості А. Сміт, Д. Рікардо,
К. Маркс. Значний внесок у розвиток теорії обліку витрат зроби-
ли вітчизняні економісти: Ф.Ф. Бутинець, М.С. Пушкар, Л.В. На-
падовська, І.Б. Чернікова, Ю.С. Цал-Цапко, тощо, та зарубіжні —
К. Друрі, Р. Ентоні, Дон Р. Хенсен та інші. Проте в більшості ви-
падків традиційна система управління витратами відірвана від
практичних потреб управління ними. Внаслідок цього, управлін-
ня витратами носить формальний характер, а пошук шляхів їх
скорочення є несистемним.

Виклад основного матеріалу.  При дослідженні проблеми
управління витратами необхідно перш за все визначитися з тер-
мінологією: «витрати» (рус. «затраты»), «затрати» (рус. «расхо-
ды»), «собівартість».
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По сутності ці поняття близькі один до одного. Доцільно від-
мітити, що аналіз фундаментальних праць щодо теорій витрат
виробництва (Т. Мальтус; А. Маршал; Дж. Кларк; Дж. Кейнс) не
виявили наявності дискусії з цього питання. В підтвердження
відмітимо, що слово «Cost» в перекладі з англійської і німецької
на російську мову як «издержки, затраты, расходы», тобто в тео-
ретичному розумінні вказані поняття (терміни) доцільно вважати
синонімами.

Прокалькульовані витрати вважаються собівартістю (кальку-
лювання — Costing).

Однак вітчизняна практика внесла окремі корективи щодо за-
стосування вище вказаних термінів.

Вчені-економісти (В.М. Бойко, П.Г. Вашківа) розглядають ви-
трати як «сукупні витрати речовини та сили природи, живої та
уречевленої праці на виробництво продукції. [1] О.В. Дейнега
розглядає «витрати» з точки зору собівартості — «…усі витрати
підприємства, що виражені в грошовій формі, складають собівар-
тість продукції …», [5] Ф.Ф. Бутинець розуміє «витрати вироб-
ництва, як вираження в грошовій формі поточних витрат трудо-
вих, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на
виробництво продукції …». І далі відмічає, що поточні витрати
обліковуються та плануються як собівартість продукції. [2] На
думку І.Б. Чернікова «витрати» — це спожиті ресурси або гроші,
які необхідно заплатити за товари, роботи та послуги. [11]

Автори Дон Р. Хенсен та Небіл С. Еліас вважають що « витра-
ти виробництва» — це всі витрати на виробництво будь-якого
продукту, які відносять на його собівартість і розміщуються в ак-
тивах компанії ( в момент їх фактичного виникнення ) і потім пе-
реносяться на собівартість реалізованої продукції. [10] Власюк
Г.В. розглядає «витрати» як визначену суму ресурсів, яка була
використана чи витрачена підприємством протягом певного пері-
оду з метою отримання доходу [3].

Відповідно до П(С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» під витратами слід розуміти зменшення економічних ви-
год у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком змен-
шення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподі-
лу власниками).

На наш погляд термін «витрати» доцільно пов’язувати з при-
дбанням і використанням тих ресурсів, які знаходяться у відпові-
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дності з доходами даного періоду і впливають на суму прибутку
підприємства.

«Витрати» доцільно розглядати як вартість ресурсів, які вико-
ристовуються в подальшому з метою отримання прибутку. До
«витрат» відноситься вартість матеріальних і трудових ресурсів,
які необхідні для виробництва продукції. (виконання робіт, на-
дання послуг). Характер витрат може бути різним, але їх мета
завжди пов’язана з отриманням прибутку.

Існує також поняття «економічних» і «бухгалтерських» витрат.
За своєю сутністю бухгалтерські витрати доцільно розглядати

як фактичні витрати виробництва, а економічні — це грошові
кошти, які можна отримати при найбільш ефективному викорис-
танні ресурсів. Поняття економічних витрат пов’язано з обмеже-
ністю ресурсів в порівнянні з можливими варіантами їх викорис-
тання.

Інколи під поняттям «витрати виробництва» розуміють собі-
вартість продукції. Саме ж поняття «собівартість продукції» —
це узагальнюючий показник, який характеризує всі сторони дія-
льності підприємства, відображає ефективність його роботи. Ви-
значати собівартість продукції необхідно кожному суб’єкту гос-
подарювання для визначення рентабельності виробництва в
цілому й окремих видів продукції; виявлення резервів зниження
витрат підприємства; при формуванні цін на продукцію; розра-
хунку економічної ефективності впровадження нових технологій
і організаційно-технічних заходів; обґрунтування рішень щодо
виробництва нових видів продукції. Отже собівартість є показни-
ком, який відображає величину використаних у певних цілях ре-
сурсів у грошовому виразі.

Собівартість продукції є основою для обліку та контролю за
рівнем витрат на виробництво і реалізацію, а також базою для
формування ціни виробника на продукцію підприємства і визна-
чення на цій основі прибутку і рентабельності.

Відносно собівартості всі витрати поділяються на витрати на
продукт і витрати періоду. До першої групи відносять витрати,
пов’язані безпосередньо з функціями виробництва продукції. До
другої групи відносять витрати, які не включаються в собівар-
тість, а відносяться безпосередньо на витрати того періоду, у
якому вони були здійснені.

Розходження між витратами на продукт і витратами періоду
визначаються тим, що витрати періоду завжди відносяться до то-
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го звітного періоду, в якому вони були зроблені і знаходять своє
відображення у «Звіті про фінансові результати». А витрати на
продукт у частині реалізованої продукції також будуть відобра-
жатися у Звіті про фінансові результати, а в частині готової про-
дукції й незавершеного виробництва будуть відображатися в ак-
тиві Балансу підприємства.

Закон України «Про бухгалтерський облік і звітність в Украї-
ні» а також національні стандарти бухгалтерського обліку внесли
зміни у порядок калькулювання собівартості продукції, у зв’язку
із чим з’явилася необхідність розділяти собівартість на: ту, що
використовується у фінансовому обліку й, на ту, що розрахову-
ється з метою обґрунтування й прийняття управлінських рішень.

Фінансовий облік передбачає розрахунок показника собівар-
тості виходячи із принципу обережності, що не дозволяє завищу-
вати активи й прибуток підприємства. Зокрема, адміністративні,
інші операційні витрати й витрати на збут виступають витратами
періоду й відносяться безпосередньо на фінансовий результат.
Такий підхід значно підвищує вірогідність даних, наданих фінан-
совим обліком, однак при цьому знижується їхня цінність для
економічної роботи й аналізу собівартості продукції. Тому, вини-
кає необхідність формування собівартості окремих видів продук-
ції в сфері управлінського обліку.

Собівартість продукції залежно від складу витрат, які включа-
ються в її розрахунок може мати неоднаковий розмір і впливати на
різні рівні управлінських рішень, які приймаються щодо неї.

У вітчизняній і зарубіжній економіці існують різні підходи до
вирішення проблеми управління витратами. Але не існує єдиної
системи, яку б однаково можна було б застосувати на підприємс-
твах різних галузей як в короткостроковому так і в довгостроко-
вому періодах.

Оскільки в господарській діяльності підприємство вирішує рі-
зні задачі, які в багатьох випадках обумовлені особливостями ді-
яльності конкретного підприємства, їх неможливо врахувати в
повному обсязі, а тільки визначити основні задачі, тенденції,
проблеми і відповідно орієнтувати систему управління на їх ви-
рішення.

Існуючі системи і методи визначають загальні принципи орга-
нізації на підприємстві процесу управління. Витрати по відно-
шенню до виробництва у відповідності до системи управління
первинні. Це пов’язано з тим, що для досягнення виробничого,
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економічного і фінансового результату спочатку необхідно здій-
снити витрати. Тому мета управління витратами передбачає
отримання передбачуваних результатів діяльності підприємства
найбільш економічним способом.

Управлінню витратами підприємства в різні періоди розвитку
економіки приділяли значну увагу. Але вітчизняні підходи до
управління витратами формувалися в умовах іншої економічної
системи, тому не враховували багато факторів, які притаманні
ринковим відносинам.

Зарубіжний досвід управління витратами, який застосовують
вітчизняні підприємства іноді ще називають новітніми методами,
оскільки вони почали використовуватись досить нещодавно.

На сьогодні виділено слідуючі новітні методи управління ви-
тратами на підприємстві: стандарт-костинг, директ-костинг, аб-
зорпшн — костинг, CVР-аналіз, метод АВС, таргет-костинг, кай-
зер-костинг, бенчмаркінг витрат, кост-киллинг,  LCC-аналіз та
метод VCC. Ці методи в основному пов’язані із системами
управлінського обліку та оперативного, поточного і стратегічно-
го аналізу діяльності підприємства.

«Стандарт-костинг» — це комплексна система управління ви-
тратами. Вона була розроблена на початку ХХ століття ( Гариш-
тоном Емерсоном і Чартером Гарисоном). Вона об’єднує норму-
вання, планування, аналіз і контроль. Використання цієї системи
передбачає: попереднє нормування витрат за елементами і стат-
тями; складання нормативних калькуляцій на продукцію; облік
нормативних витрат і відхилень; аналіз відхилень; уточнення
калькуляцій при зміні норм. Головне в цій системі — контроль за
точним виявленням відхилень від встановлених стандартів.

При відсутності такого контролю застосування цієї системи не
забезпечить досягнення належного ефекту.

Перевага вказаного методу в його оперативності і оптимізації
витрат шляхом їх наближення до нормативних значень. Недолі-
ками цього методу є незручність обчислювати стандарт за корот-
кий час за різними замовленнями; зміна цін ускладнює визначен-
ня незавершеного виробництва і вартість залишків готової
продукції на складі.

Вказаний метод буде ефективним тільки при оперативному
плануванні витрат на підприємстві, обліку на бухгалтерських ра-
хунках за нормативними документами при одночасному визна-
чені відхилень у фінансових результатах.
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Цей підхід сприяє підвищенню ефективності контроля як за
виробничими, так і за невиробничими витратами (наприклад ад-
міністративними), обсяг яких визначається також виходячи з
розроблених нормативів. Це дозволяє контролювати формування
витрат в цілому по підприємству.

Система «стандарт-костинг» слугує ефективним інструментом
управління витратами: контроля, калькулювання собівартості
продукції, плануванню і прийняття необхідних рішень.

Одночасно в дослідженнях багатьох авторів щодо сутності
вказаної системи відмічається основний недолік, який проявля-
ється в тому, що загальні витрати розподіляються між окремими
видами продукції. Але не всі види продукції однаково пов’язані
з виробництвом і тому такий розподіл буде доволі умовним.
Прикладом може бути заробітна плата працівників, яка пов’я-
зана з виробництвом окремих видів продукції. В цьому випадку
значна сума непрямих витрат буде віднесена на продукцію, яка
має найбільшу питому вагу, така продукція може бути низько-
рентабельною або взагалі збитковою. Цей недолік не дозволяє
виявити реальний рівень рентабельності продукції і приводить
до помилок в рішеннях щодо вибору обсягу і асортименту випу-
ска продукції.

Цей недолік в основному і сприяє створенню системи «ди-
рект-костинг» (ідея належить Джонатану Харрісу). Основна і
принципова відмінність «директ-костинга» від системи «стан-
дарт-костинг» в розподілі витрат між окремими видами продук-
ції. В системі «директ-костинг» вони поділяються на змінні і по-
стійні. В системі «директ-костинг» у відмінність від інших
систем розподіляються тільки змінні витрати. При цьому слід
більш детально класифікувати, аналізувати і контролювати змін-
ні витрати і враховувати, що у складі змінних витрат, деякі з них
можуть змінюватися більш швидкими темпами ніж інші. Тому це
необхідно враховувати при плануванні обсягу продукції. Крім
того, в довгостроковому періоді розподіл витрат на змінні і по-
стійні, носить умовний характер. Постійні витрати можуть роз-
глядатися як змінні (наприклад, амортизаційні відрахування змі-
нюються при ліквідації або оновлені основних засобів).

В системі «директ-костинг» також розробляють нормативи
для витрачання різних ресурсів, на основі яких складають плано-
ві калькуляції для окремих видів продукції але тільки в частині
змінних витрат, пов’язаних з виробництвом продукції. Окремо
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визначають суму постійних витрат на плановий період. Такий
підхід дає змогу визначати точку беззбитковості (точку рівнова-
ги), суму маржинального доходу для покриття постійних витрат
підприємства. Це дозволяє підприємству більш ефективно здійс-
нювати цінову політику в стратегічному і тактичному плані, при-
ймати рішення по встановленню цін на окрему продукцію та ко-
нтрактам.

Володіючи інформацією щодо реальної ціни виробництва ко-
жного виду продукції, підприємство може контролювати вироб-
ничі витрати, виявляти невиправдані витрати і приймати рішення
щодо їх усунення. Калькулюючи граничну собівартість по окре-
мим видам продукції тільки в частині змінних витрат, підприємс-
тво має можливість визначити реальний вклад кожного виду
продукції у формування загального фінансового результату. Це
дозволяє управляти асортиментом продукції, що особливо важ-
ливо в умовах дефіцита ресурсів і значного асортимента продук-
ції, яка випускається.

Крім того, важливою позитивною рисою системи «директ-
костинг» в тому, що обмеження собівартості тільки змінними
витратами дозволяє спростити процеси нормування, плануван-
ня, обліку і контролю витрат тому, що собівартість становить-
ся більш прозорою, а окремі витрати — більш контрольова-
ними.

Але дана система, як і попередня, також має недоліки. При за-
стосуванні даної системи враховують що обсяг виробництва до-
рівнює обсягу продажу, а це в більшості не співпадає. У основної
частини вітчизняних підприємств мають місце значні залишки
готової продукції на складі.

Абзорпшн-костинг. Даний метод управління витратами ви-
ник в 30-х рр. ХХ ст. в США. Сутність цього методу в тому, що
всі витрати підприємства, як виробничі, так і невиробничі (адмі-
ністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати),
повністю розподіляються між виробленою продукцією, при цьо-
му прямі витрати відносять безпосередньо на собівартість окре-
мих видів продукції, а непрямі витрати розподіляють на види
продукції пропорційно ставкам (коефіцієнтам) покриття.

Порівнюючи «абсорпшн-костинг» з «директ-костинг» можна
виявити суттєві відмінності. Ці 2 методи управління витратами
можемо порівняти з таблиці 1.
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Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ

МЕТОДАМИ «АБСОРПШН-КОСТИНГ» ТА «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» [11, С. 205]

«Абсорпшн-костинг» «Директ-костинг»

1. Базова класифікація витрат —
прямі та непрямі

1. Базова класифікація витрат — змінні
та постійні

2. Розраховуються повні витра-
ти за видами продукції

2. Собівартість окремих видів продукції
містить тільки змінні витрати

3. Метод розподілу непрямих
витрат суттєво вливає на повні
витрати на виробництво і реалі-
зацію продукції

3. Метод розподілу непрямих змінних
витрат несуттєво впливає на собівартість
продукції

4. Запаси готової продукції на
складі обліковуються за повни-
ми витратами

4. Запаси готової продукції на складі об-
ліковуються за змінними витратами, що
виключає накопичення постійних витрат
у неліквідних запасах

5. Використовується при витра-
тному ціноутворенні

Дозволяє проводити аналіз беззбитко-
вості і здійснювати гнучку цінову полі-
тику

6. Ефективний за наявності дов-
гострокових контрактів на по-
стачання продукції

6. Ефективний у разі нестабільних обся-
гів реалізації та широкої номенклатури

Отже, в цілому можемо сказати, що цей метод передбачає від-
несення до собівартості продукції всіх витрат, включаючи і на-
кладні. Метод дозволяє розподіляти накладні витрати з метою
точного визначення їх суми у структурі собівартості одиниці
продукції.

CVP-аналіз. Це метод управління витратами підприємства,
який за своєю сутністю є співвідношенням трьох складових: «ви-
трати — випуск — прибуток» (Cost-Volume-Profit Relationships,
або CVP).

Він набув широкого застосування в Україні ,особливо в
останні роки, через свою оперативність та ефективність.

CVP-аналіз за своєю сутністю є досить простим методом,
оскільки базується на легко обчислювальних показниках. Він дає
змогу швидко оцінити обсяг продажу продукції і її вплив на при-
буток, величину та структуру витрат, аналізувати залежність об-
сягу прибутку від цін, структури виробництва, визначити точку
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беззбитковості тощо. Із самої назви CVP можна сказати, що да-
ний метод з’ясовує взаємозв’язок між витратами, обсягом вироб-
леної продукції та прибутком.

За даним методом розраховуються та аналізуються маржина-
льний прибуток (збитки); коефіцієнт маржинального прибутку;
точка беззбитковості; обсяг операційної діяльності, що забезпе-
чує цільову прибутковість; операційний леверидж, за допомогою
якого виявляється залежність прибутку від динаміки обсягу про-
дукції і структури витрат.

Отже, застосування CVP-аналізу дає змогу забезпечити без-
збиткову діяльність підприємства та отримати передбачений
прибуток за умови дотримання незмінності цін та чіткого відо-
браження змінних витрат.

Метод АВС. Це метод обліку витрат і калькулювання собівар-
тості продукції за видами діяльності або диференційований ме-
тод обліку собівартості. [7]

Суть АВС методу полягає у оптимізації витрат на основі їх
структурування за критеріями важливості для створення продук-
ції. Так, витрати поділяються на 3 групи: група А — найсуттєвіші
витрати. Їх значимість для створення продукції дуже висока, і
становить не менше 50 %; група В — суттєві витрати. Їх значи-
мість незначна, і становить не менше 25 %; група С — інші ви-
трати, частка яких не перевищує 25 % всіх витрат.

Отже, основна увага в процесі управління витратами приділя-
ється витратам групи А, меншою мірою витратам групи В та С.

Перевагами застосування методу АВС у процесі управління
витратами є те, що його можна використовувати для пошуку ре-
зервів зниження собівартості в розрізі окремих центрів витрат,
інвестиційних проектів чи видів продукції. Окрім цього, даний
метод придатний для оптимізації портфеля продукції, ви-
робництвом та реалізацією якої займається підприємство, макси-
мізації обсягів реалізації продукції тощо.

«Таргет-костинг» («target costing»). Це метод управління ви-
тратами за цільовою собівартістю. Це досить новий метод, що
виник наприкінці минулого століття в Японії. Спочатку він набув
широкого застосування у всіх галузях японської промисловості, а
згодом і в інших галузях економіки Японії, а також і в США.
«Таргет-костинг» варто розглядати як цілісну концепцію управ-
ління, що дає змогу підтримувати стратегію зменшення витрат і
реалізувати функцію планування виробництва нових продуктів,
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попереджувального контролю витрат і калькулювання цільової
собівартості з урахуванням реальної ситуації на ринку.

Основою даного методу є цільове калькулювання, яке базу-
ється на формулі цільової собівартості: [7, с. 122]
Цільова собівартість (ЦСБ) = Потенційна ринкова ціна (ПРЦ) –

– Бажаний для підприємства прибуток (БПП).
Таке рішення дає змогу отримати ефективний і простий ін-

струмент контролю та економії витрат ще на стадії проекту-
вання, оскільки «target costing» передбачає розрахунок собіва-
ртості виробу, виходячи з попередньо встановленої ціни реа-
лізації.

Однак на українських підприємствах основною перешкодою
впровадження методу «Таргет-костинг» — це відсутність ефек-
тивної і досконалої системи управлінського обліку, інформацій-
ного забезпечення для прийняття управлінських рішень.

Кайзен-костинг «kaizen costing». Це один із новітніх методів
управління витратами на підприємстві. У перекладі з японської
слово «кайзен» означає поліпшення, удосконалення маленькими
кроками. Даний метод застосовується в галузях економіки з дов-
готривалим життєвим циклом продукції.

Метод «kaizen costing» використовується для досягнення ці-
льової собівартості. На відміну від «target costing», він полягає в
постійному вдосконаленні якості процесів на всьому підприємст-
ві за участі всіх його працівників, що дає можливість зменшити
непродуктивні витрати.

Перевага даного методу в тому, що він забезпечує постійне
зменшення витрат і утримання їх на заданому рівні. [8]

Бенчмаркінг витрат. Це метод управління витратами, який
полягає у пошуку стандартного чи еталонного економічно ефек-
тивнішого підприємства-конкурента з метою порівняння з влас-
ним та переймання його найкращих методів роботи. [9, с. 25]

Впровадження бенчмаркінгу на підприємстві відбувається в
слідуючі етапи:

• Підготовчий. Стадії здійснюють вибір об’єкта бенчмаркінгу
та порівняльних аналогів; визначають оцінні показники, збира-
ють необхідну для аналізу інформацію. Порівняльних аналогів
при цьому має бути якомога менше тому, що з їх зростанням —
витрати на бенчмаркінг підвищуються, а результати стають деда-
лі поверховими.
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• Аналіз. У ході аналітичного етапу бенчмаркінгу на основі
порівняння з підприємством-партнером виявляються недоліки
(слабкі місця) в об’єктах бенчмаркінгу та ідентифікуються при-
чини їх виникнення. Критерієм оцінки процесів, функцій, методів
чи виробничих процесів є показники їх продуктивності.

• Впровадження. На цьому етапі приймаються рішення, вихо-
дячи з аналітичних результатів і можливості їх застосування в
практичній діяльності підприємства. Основний акцент тут ро-
биться на розробці стратегії і тактики нейтралізації виявлених у
ході бенчмаркінгу слабких місць на підприємстві.

Головним недоліком у запровадженні бенчмаркінгу на україн-
ських підприємствах є саме труднощі у отриманні повної і досто-
вірної інформації про управлінську діяльність підприємства-
лідера та про поточні результати такої діяльності.

«Кост-кілинг». Це також один з найновіших методів управ-
ління витратами. Він полягає у скороченні витрат підприємства
без шкоди для його діяльності та перспектив розвитку. Перева-
гою методу «кост-кілинг» є значне скорочення витрат підприємс-
тва, а недоліками — його значна жорсткість, оскільки скорочення
витрат призводить до зменшення витрат на заробітну плату пра-
цівників, а через це і скорочення персоналу. [8] В Україні у
зв’язку з вище перерахованими недоліками цей метод не набув
значного використання.

LCC-аналіз. Це один із найновіших методів управління ви-
тратами на українських підприємствах.

Сутність даного методу полягає у розрахунку витрат за етапа-
ми життєвого циклу продукції і застосовується при стратегічно-
му управлінні і охоплює період в декілька років. LCC-аналіз —
це єдиний метод управління витратами, що враховує вплив ін-
фляції через дисконтування грошових потоків у прийнятті рі-
шень.

Цей метод має такі переваги:
— він забезпечує точний прогноз всіх витрат і співвідношення

отримуваного доходу та витрат щодо виробництва всіх виробів;
— дає змогу отримати в довгостроковому періоді оцінку здій-

снених витрат і їх покриття відповідними виробу доходами;
— забезпечення стратегічного бачення витрат в майбутньому і

порівняння їх із доходами.
Однак, як і кожний метод управління витратами, LCC-аналіз

має і свої недоліки: відсутність періодизації фінансових резуль-
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татів, потребує витрат на отримання додаткової інформації та не-
визначеність в обліку накладних витрат.

В Україні цей метод доцільно застосовувати на тих підприєм-
ствах, які виробляють нестандартний асортимент продукції.

Метод VCC. Це один з найновіших методів управління витра-
тами. Він за своєю сутністю схожий з попереднім методом.

Використання даного методу вимагає інформаційну систему,
яка буде використовуватись для оптимізації витрат.

Головною особливістю методу VCC є дотримання 2-х умов:
високого рівня кваліфікації управлінського персоналу та праців-
ників обліково-аналітичних служб на підприємстві, де застосову-
ється даний метод. [9]

Отже, розглянувши традиційні і запозичені методи управління
витратами, можемо зробити висновок, що головними факторами
при виборі того чи іншого методу мають бути його відповідність
особливостям технології і організації виробництва, забезпечення
можливостей поточного контролю за витратами виробництва і
правильністю обчислення собівартості продукції.

Висновки. Проведений аналіз і узагальнення наукових дослі-
джень свідчить про необхідність і доцільність вдосконалення
підходів щодо управління витратами на вітчизняних підприємст-
вах. Це особливо важливо в умовах розвитку ринкових відносин.
При цьому необхідно застосувати системний підхід, який сприяє
охопленню всіх стадій функціонування підприємства і викорис-
тання різних методів, які дозволяють досягти найкращих резуль-
татів.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЛИТТІВ
ТА ПОГЛИНАНЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено методичні підходи щодо визна-
чення ефективності банківських злиттів та поглинань та обґрунто-
вано доцільність застосування комбінованого підходу. Розглянуто
практичний приклад ефективного злиття банків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: банк, злиття та поглинання, ефективність бан-
ківських злиттів та поглинань.

АННОТАЦИЯ. В статье исследованы методические подходы к
определению эффективности банковских слияний и поглощений и
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обоснована целесообразность применения комбинированного
подхода. Рассмотрен практический пример эффективного слия-
ния банков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банк, слияния и поглощения, эффективность
банковских слияний и поглощений.

ANNOTATION. The article described the methodological approaches
to determining the effectiveness of bank mergers and acquisitions and
the expediency of the combined approach. It was considered a
practical example of an effective bank mergers.

KEY WORDS: bank, mergers and acquisitions, the effectiveness of
bank mergers and acquisitions.

Постановка проблеми. Ринкові перетворення в Україні обу-
мовлюють необхідність розгляду питання ефективності банківсь-
ких злиттів та поглинань (Mergers and Acquisitions, надалі М&A).
В умовах жорсткої конкуренції розмір банку безумовно має зна-
чення, тому для того, щоб стати сильнішим та надійнішим, банк
повинен збільшуватись. Разом з тим в контексті розгляду потен-
ціалу тих злиттів та поглинань, які мають місце на банківському
ринку, слід враховувати, що розмір бізнесу не повинен бути
пріоритетом, однак він безумовно має значення, тому його збі-
льшення сприятиме посиленню конкурентних позицій. Якщо не-
має чітко сформульованих критеріїв, згідно яким буде проводи-
тись аналіз та відбір потенційних банків-об’єктів купівлі, та
рекомендацій стратегічного характеру з приводу того, що потрі-
бно здійснювати, то процес пошуку не буде зосередженим та ці-
леспрямованим. Насамперед потрібно мати на увазі, що якщо у
найближчому майбутньому, до укладання угоди, банк-об’єкт по-
требує вливання значних фінансових ресурсів для збереження
своєї автономності, то після придбання такого банку необхідність
його фінансуванні стане більшою. Наприклад, купуючи банк за
рахунок фінансування материнського західного банку, яке через
деякий час може припинитися, а також у разі отримання додатко-
во ще й проблемного кредитного портфелю банку-об’єкту угоди,
слід розуміти, що це може призвести до проблем, які важко ви-
рішувати, отже є неправильним апріорі. Ось чому першочерго-
вим є об’єктивна відповідь на питання «навіщо?» у випадку кож-
ного злиття чи поглинання.

Аналіз останніх джерел та публікацій: Дослідженням ви-
значення ефективності злиттів та поглинань банків активно за-
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ймаються американські вчені Акавейн Ж., Бергер А., Тімм С.,
Хантер В., Хемфрі Д. Українські вчені також досліджують ефек-
тивність об’єднань у банківській сфері, зокрема це — Васильчен-
ко З., Зельник В., Міщенко В., Салтиський В. та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність ба-
нківських М&A можливо дослідити за допомогою двох підходів,
які відрізняються між собою — перспективної та ретроспектив-
ної оцінки. Сутність перспективної оцінки полягає у тому, що
оцінюється співвідношення суми витрат із оцінкою вартості банк,
що включає зведену суму очікуваних грошових потоків, які гене-
руються банком. Цей метод оцінки широко використовується при
прийнятті рішень про реалізацію М&A, але включає в себе суттє-
вий фактор невизначеності майбутніх результатів. Другий метод
оцінки — ретроспективний аналіз дозволяє оцінювати ефектив-
ність М&A на основі динаміки тих або інших характеристик діяль-
ності банків за визначений проміжок часу після реалізації злиття.

Перспективний аналіз ефективності злиття або поглинання
банків передбачає: прогнозування грошового потоку; визначення
рівня дисконтної ставки або вартості капіталу для оцінки прогно-
зуючого грошового потоку; оцінку вартості банку, що купується;
порівняльний аналіз отриманих даних.

Однак цей підхід не завжди дає об’єктивні результати. Навіть
досвідчений аналітик може допустити серйозні помилки в проце-
сі оцінювання вартості банку. Надзвичайно оптимістична оцінка
майбутніх грошових потоків призведе до очікування зависоких
прибутків, тому така угода не забезпечить запланованого рівня
ефективності. З іншого боку, дійсно доцільне злиття може і не
відбутися, якщо потенціал банку, що поглинається, буде недо-
оцінено.

З погляду методики перспективна оцінка є більш правильною,
але менш точною, тоді як ретроспективна оцінка опирається на
чіткі фактичні дані, але не є цілком коректною, оскільки, не ґрун-
тується на співвідношенні результатів та витрат. Тому доцільно
дослідити можливість комбінування двох методів оцінки ефекти-
вності злиттів та поглинань банків.

Теоретично компроміс між двома видами оцінки можливий
при поступовому зіставленні та заміні прогнозованих даних у
першому методі фактичними результатами діяльності банків піс-
ля злиття. Слід враховувати їх різне призначення на практиці:
перспективна оцінка використовується для прийняття рішення
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про злиття і необхідна саме у цьому випадку, тоді як ретроспек-
тивна оцінка використовується для визначення того, наскільки
успішно функціонує створена в результаті злиття банківська
установа. В іншому випадку при аналізі ефективності злиття по-
несені витрати не стосуються поточної діяльності банків і не
співвідносяться з нею.

Особливості перспективної оцінки результатів злиттів та по-
глинань банків полягають у тому, що центральним питанням при
застосуванні даного методу є можливість та достовірність оцінки
ринкової вартості банків.

Ринкова вартість — вартість, за яку можливе відчуження
об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за уго-
дою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення
відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із
знанням справи, розсудливо і без примусу [2].

Якщо злиття та поглинання проводиться через процедуру бан-
крутства, то оцінку вартості використовують для забезпечення
контролюючим органом найвищої вартості покриття для креди-
торів [3].

Проблема оцінки вартості банків досить добре опрацьована
західними авторами та пристосована до ділової практики захід-
них країн. Хоча останнім часом і в Україні дедалі частіше з’яв-
ляються публікації з даної тематики, але, на нашу думку, на віт-
чизняних теренах питання можливості адекватного використання
західних методик при оцінці вартості українських банків, висвіт-
лено не досить змістовно. Отже, виникає проблема трансформації
західних методик до української практики для отримання адеква-
тних результатів. Особливо гостро постає питання врахування
специфічних особливостей українського банківського сектору під
час оцінки вартості вітчизняних банків у процесі реалізації угод
зі злиття та поглинання. Зокрема, у першу чергу повинні врахо-
вуватись особливості бухгалтерського обліку та звітності, фінан-
сово-грошових потоків між банками і т. д.

Якщо мета перспективної оцінки злиття та поглинання банків
— це визначення ступеня ефективності (або неефективності)
майбутнього злиття або поглинання банків, то завданням ретро-
спективної оцінки є визначення відповідності проведеного злиття
критерію максимізації вартості.

Як у разі застосування перспективної оцінки, за ретроспекти-
вного оцінювання можна спиратись на зарубіжні розробки, зок-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

363

рема на роботи американських науковців. Акавейн, Бергер і Хе-
мфрі [4] вивчали вигоди злиття через оцінку ефективності погли-
наючих банків і тих, що поглинаються до і після операції. Вони
досліджували американські банківські холдинги з активами не
менше 1 млрд. дол, утворені в результаті злиття з 1980 по 1989
роки. Основними показниками ефективності банків були тради-
ційні коефіцієнти ROA (Return on Assets) і ROE (Return on
Equity). Учені прийшли до висновку, що прибутковість банків,
що беруть участь у злиттях, значно збільшилася. Аналіз ефектив-
ності банківських злиттів, коли рівень прибутковості одного з
учасників угоди перевищує аналогічний показник іншого, роз-
глядається в роботі Бергера, Хантера і Тімм [5], яка була опублі-
кована в 1993 році б. Вивчаючи банківські злиття та поглинання,
що відбулися в США за час з 1980 по 1989 рік, автори прийшли
до висновку про існування позитивного ефекту синергії при
злиттях банків з різним рівнем прибутковості. За результатами їх
вивчення та систематизації виділимо три підходи до ретроспек-
тивної оцінки ефективності злиттів та поглинань банків:

1) оцінка на основі бухгалтерських та виробничо-господар-
ських показників (бухгалтерський підхід);

2) оцінка на основі руху курсів акцій банків-учасників угоди
(ринковий підхід);

3) комбінований підхід.
Бухгалтерський підхід ґрунтується на зіставленні та порівнян-

ні результатів діяльності банків до і після злиття на основі даних
бухгалтерської звітності. Оцінка ефективності у цьому випадку
здійснюється на основі порівняння ряду виробничих та фінансо-
вих показників, до яких належать:

1) частка на ринку (збільшення частки на ринку передбачає,
що банки будуть поглинати своїх основних конкурентів, збіль-
шуючи таким чином свою владу для встановлення цін);

2) операційні показники (чистий серед, чиста процентна маржа);
3) фінансові показники (прибуток, рентабельність активів, ін-

ші фінансові коефіцієнти).
Таким чином, враховуючи динаміку зміни цих показників до і

після злиття, роблять відповідні висновки стосовно ефективності
(або неефективності) М&A.

Перевагами такого підходу є доступність та відносна простота
інтерпретації даних звітності, можливість легкої обробки даних,
достовірність фактичних даних, що використовуються (обмежена
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лише достовірністю бухгалтерської звітності банку). З іншого
боку, бухгалтерський підхід має ряд недоліків з точки зору оцін-
ки ефективності діяльності банку після злиття, серед яких можна
виокремити наступні:

1) бухгалтерська звітність базується на даних минулих пері-
одів, не враховуючи поточної ситуації;

2) зміни в показниках діяльності банку до і після злиття, роз-
рахованих на основі даних бухгалтерської звітності, можуть бути
наслідком не лише злиття, але й інших подій, які також повинні
братись до уваги (у бухгалтерському обліку такі події зазвичай не
знаходять відображення).

Наступний підхід в ретроспективній оцінці ефективності
злиття базується на детальному вивченні реакції фондового рин-
ку на злиття, а точніше на аналізі зміни дохідності акцій банку в
результаті його участі у процесах злиття та поглинання порівня-
но з стандартною дохідністю цінних паперів даного банку. При-
хильники цього підходу вважають, що дані про зміни ринкових
курсів акцій відображають реальний економічний ефект від злит-
тя двох банків для їх акціонерів. За такого підходу можна аналі-
зувати дохідність акцій у порівнянні з їх стандартною дохідніс-
тю, як відносно банку-покупця, так і відносно банку, що ку-
пується. Також можна порівнювати сукупний ефект злиття від-
носно новоствореної вартості банку, що виникає у результаті
злиття. В останньому випадку у якості бази для порівняння доці-
льно використовувати середньозважену суму приросту доходів
учасників злиття. Виконуючи подібні розрахунки, спеціалісти
зіштовхуються із проблемою відокремлення синергетичного ефе-
кту злиття, коли вартість новоствореного банку перевищує суму
вартостей банків-учасників об’єднання, від частки вартості бан-
ку-покупця, трансферт якого був здійснений у результаті випла-
ти премії акціонерам банку, що купується. Але є і низка інших
проблем.

У випадку, якщо зміна ринкової вартості банку вивчається
протягом короткострокового періоду (наприклад, незадовго до
дати оголошення про злиття), недоліком цього підходу є те, що за
початкову базу для аналізу досліджуються не реальні зміни в дія-
льності банку, а ринкові очікування з приводу подій, що ще не
відбулись. Ринкова динаміка курсів акцій у період після злиття
пов’язане з проблемами іншого характеру, сутність яких полягає
у тому, що зміни в динаміці курсів акцій, які трактуються як реа-
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кція ринку на поточну діяльність банків, насправді можуть бути
не пов’язані зі злиттям. Вивчення емпіричних досліджень свід-
чить про те, що результати аналізу переважно залежать від вибо-
ру тривалості періоду дослідження. Отже, ключовою проблемою
підходу до оцінки ефективності злиттів, є вибір проміжку часу до
злиття таким чином, щоб динаміка курсової вартості акцій була
«очищена» від подій, не пов’язаних зі злиттям, та відображала
лише ринкову оцінку інформації, пов’язаної зі злиттям.

Окремо варто підкреслити можливості комбінованого підходу,
що об’єднує два попередні підходи та включає наступні етапи:

1) аналіз даних бухгалтерської звітності та результатів діяль-
ності банку;

2) аналіз динаміки ринкових курсів акцій банку;
3) вивчення кореляції між змінами показників, розрахованих

на основі бухгалтерської звітності, та зміною курсової вартості
акцій банку.

На нашу думку, комбінований підхід є найбільш комплекс-
ним, адже передбачає узагальнене оцінювання ефективності
злиття банків за сукупністю дослідження всіх показників. Однією
із цілей даного підходу є вивчення можливостей розрізняти ус-
пішні злиття, результатом яких є покращення показників діяль-
ності банку, та невдалі, неефективні, злиття, що згодом призво-
дять до розпаду банківських установ для розроблення в подаль-
шому фінансової стратегії.

Розглянемо застосування підходів до оцінки ефективності
злиття банків на реальному прикладі. Аналіз діяльності банківсь-
кого бізнесу групи System Capital Management (далі SCM)
(табл. 1), 100 % акцій якої належать бізнесмену Рінату Ахметову
[1], у 2010 році свідчить, що в межах групи два в загальному ро-
зумінні фінансово стійких банки Донгорбанк і Перший Українсь-
кий Міжнародний Банк (далі ПУМБ) у процесі злиття скоротили
на 10 % кількість відділень, скоротили на 10 % кількість персо-
налу і при цьому наростили об’єм бізнесу та підвищили якість
операційної ефективності. На момент перед об’єднанням банк
ПУМБ був на 14 позиції загального рейтингу банків по активам,
а Донгорбанк на 22 сходині рейтингу. Головний ризик фінансо-
вих втрат у результаті об’єднання цих банків полягав у тому, що
діяльність цих банків була абсолютно різнопрофільною, до того
ж у кожному банку мала місце своя корпоративна культура.
ПУМБ — це відкритий, роздрібний фінансовий інститут, орієн-
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тований на традиційне ведення банківського бізнесу й обслуго-
вування клієнтів, не пов’язаних з групою SCM. У свою чергу,
Донгорбанк — це фінансова установа, націлена на обслуговуван-
ня внутрішніх фінансових операцій SCM і роботу з великими ко-
рпоративними клієнтами.

Таблиця 1
БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС ГРУПИ SCM У 2010 РОЦІ

Назва банку Перший Український
Міжнародний Банк Донгорбанк

Позиція в рейтингу банків за акти-
вами 14 22

Кількість відділень 135 54

Кількість співробітників 2509 816

Обсяг активів, тис. дол. США 2222175 1151242

Обсяг капіталу, тис. дол. США 434778 92332

У результаті об’єднання утворився новий банк — ПУМБ
(об’єднаний), який посів 9 місце у загальному рейтингу не лише
за активами, а і за іншими показниками (табл. 2). Були залучені
зовнішні консультанти з управління проектами та HR-питань
(Ernst & Young). Вартість їхніх послуг стала основною складовою
бюджету щодо об’єднання банків (величина бюджету не розкри-
вається). Для координації роботи щодо об’єднання був створений
проектний офіс. До складу проектних команд увійшли співробіт-
ники обох банків. Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПУМБ»
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та емісії
акцій ПАТ «ПУМБ» в обсязі зареєстрованого статутного капіталу
ПАТ «Донгорбанк», що є завершальним етапом у процесі реор-
ганізації шляхом приєднання Донгорбанку до ПУМБ. Загальні
збори акціонерів також затвердили порядок та умови обміну ак-
цій ПАТ «ПУМБ» на акції ПАТ «Донгорбанк». Банки об’єднали
баланси та затвердили передавальний акт. Це означає, що діяль-
ність Донгорбанку як фінансової установи надалі не здійснюєть-
ся і починається процес обміну акцій та реєстрації статуту ПУМБ
як банку-правонаступника.
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Таблиця 2
РЕЗУЛЬТАТИ ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ ПУМБ
У РЕЗУЛЬТАТІ ЗЛИТТЯ ІЗ ДОНГОРБАНКОМ

Рейтинг банку Станом на 1.01.2011 р. Станом на 1.10.2011 р.

Активи 14 9

Корпоративні кредити 12 10

Роздрібні кредити 15 11

Корпоративні рахунки 16 6

Роздрібні рахунки 13 8

Кредити/депозити 132 % 96 %

За рахунок об’єднання ПУМБ розширив мережу філій та від-
ділень з 135 до 171 і власну банкоматну мережу з 649 до 851, а з
урахуванням банків партнерів, близько 4000 банкоматів по всій
території України. Для клієнтів кардинально нічого не змінилося,
крім реквізитів банку. Вони були завчасно сповіщені про всі змі-
ни. А оскільки ПУМБ є правонаступником Донгорбанку, то він
дотримується всіх домовленостей і умов обслуговування, підпи-
саних клієнтами та партнерами поглиненого банку. Власники
платіжних карток, оформлених у Донгорбанку, можуть користу-
ватися ними і після закінчення терміну їх дії. У випадку якщо
клієнт виявляв бажання переоформити платіжну картку після
об’єднання банків, це здійснювалося без оплати. Більш того, як-
що раніше для здійснення регулярного платежу за кредитним до-
говором або для оформлення депозиту клієнтам Донгорбанку до-
водилося відвідувати відділення банку, то тепер власники карт,
випущених цим банком, отримали доступ до всіх послуг і серві-
сів ПУМБу, включаючи PUMB online, який дозволяє приватному
клієнту, не виходячи з дому, здійснювати більшість необхідних
банківських операцій, мобільний банкінг і транзакційний банкінг,
факторинг та документарні операції. До моменту об’єднання бу-
ла розроблена нова лінійка продуктів і тарифна сітка, а також
здійснено приведення роботи головних офісів та мережі відді-
лень до єдиних стандартів бізнесу. Також, завдяки збільшенню
капіталізації, банк розширив кредитні ліміти для клієнтів.

Станом на 1 січня 2013 року ПУБМ знаходиться на 9 позиції
рейтингу банків за активами, річний чистий прибуток банку склав
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271 млн грн, а рентабельність власного капіталу 7 %, що краще
маржинальної рентабельності вітчизняного банківського сектора
за 2012 рік. Таким чином, злиття можна вважати успішним, адже
його наслідками є не лише скорочення операційних витрат, кіль-
кості персоналу та здійснення оптимізації філійної мережі, а і сут-
тєве збільшення обсягів та прибутковості бізнесу, в результаті яко-
го посилились позиції ПУМБу на банківському ринку України.

Окремим ключовим питанням, не пов’язаним із фінансовими
показниками, безперечно є підвищення ефективності корпорати-
вного управління банку ПУМБ (об’єднаного), що в першу чергу
важливо для інвесторів, які , маючи не один банк, у кожному з
яких є окреме управління, окремий кредитний комітет, індивіду-
альна кредитна політика, та взаємовідносини з регулятором, тому
здійснювати якісне управління у всіх напрямах є вкрай складним
для інвесторів. Отже, значне підвищення ефективності у даному
випадку виникає також за рахунок об’єднання двох структурних
одиниць в одну, з управлінням якою справитись простіше.

У 2011 році група SCM придбала банк «Ренесанс Капітал
Україна», що належав російській групі «Ренессанс», при купівлі
якого топ-менеджмент ставив за мету доповнити ПУМБ в розрізі
обслуговування широкої аудиторії споживачів — масове креди-
тування (покупка товарів народного споживання, кредитування в
магазинах, точках продажів і т. д.) на умовах злиття двох банків.
Згодом наміри керівництва змінились і така покупка вже почала
позиціюватись як вихід групи SCM в рамках банківського бізнесу
у новий сегмент — споживче кредитування та посилення роздрі-
бного бізнесу групи в цілому. Дана ситуація виникла через те, що
ПУМБ націлений на обслуговування середнього сегменту та ви-
ще середнього, тоді як «Ренесанс Капітал Україна» передовсім
зорієнтований на обслуговування масового сегменту. Різні на-
прями банківського бізнесу стали основною причиною недоціль-
ності об’єднання двох кредитних установ, яка дозволила зберегти
темпи росту бізнесу та цілісність команди.

Отже, у складі групи SCM на сьогоднішній день є два відо-
кремлених банки — ПУМБ та «Ренесанс Капітал Україна», осно-
вним завданням яких є створення максимально сприятливих умов
для швидкої і ефективної взаємодії зі своїми клієнтами на основі
політики інформаційної відкритості та прозорості. Стратегія роз-
витку банківського бізнесу SCM групи припускає як подальше
розширення бази корпоративних клієнтів, так і розширення роз-
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дрібного сегменту, оскільки саме цей напрям вбачається як най-
більш перспективний у сфері банківських послуг в Україні.

В цілому, по банківському сектору України злиття банківсь-
ких активів одного власника вже стало тенденцією: таким шля-
хом об’єдналися СЕБ Банк і Факторіал-Банк, ВТБ Банк і «Мрія».
До недавніх пір лише UniCredit окремо розвивав Укрсоцбанк та
УніКредит Банк, але менеджери банків давно стверджували, що у
довгостроковій перспективі є сенс у об’єднанні цих двох банків,
хоча даний процес значно ускладнюється тим, що ці банки нале-
жать різним західним установам, які входять в одну міжнародну
групу — UniCredit. Але станом на 2013 рік впроваджується про-
цес уніфікації та оптимізації банківських продуктів та сервісів
обох банків, розробляються єдині умови угоди злиття. В перспек-
тиві злиття планується перехід співробітників та їх адаптація до за-
гальної кадрової політики, забезпечений безперешкодний доступ до
інформації на внутрішніх сайтах співробітників обох банків.

Висновки з проведеного дослідження. Успішні злиття та по-
глинання банків передусім характеризуються:

1) Досягненням синергетичного ефекту за рахунок усунення
дублюючих функцій, активів і процесів, стимулювання зростання
доходів і забезпечення ефективного функціонування банку в ці-
лому;

2) Реалізацією прихованих можливостей нового господарюю-
чого суб’єкта;

3) Реалізацією нових стратегічних можливостей завдяки син-
тезу конкурентних переваг банків-учасників процесу злиття або
поглинання.

Також є ряд факторів, що характеризують невдалі злиття та
поглинання банків:

1) Прорахунки в стратегії реорганізації банків;
2) Недостатній обсяг інформації про банк-об’єкт поглинання

або злиття;
3) Відсутність у робочої групи менеджерів фахових знань та

досвіду у сфері злиттів та поглинань;
4) Несумісність інформаційних систем;
5) Розходження корпоративних культур.
Варто зауважити, переважна більшість негативних результатів

укладених угод пов’язана з низькою якістю планування та реалі-
зації злиття або поглинання банків, тому банкам в даному випад-
ку слід обов’язково залучити незалежного експерта в особі досві-
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дченої аудиторської компанії, яка зможе об’єктивно оцінити фі-
нансовий стан банку.

Складність оцінювання ефективності банківських М&A обумов-
люється, по-перше, тим, що досить важко визначити похибку мето-
дики визначення ефективності злиттів та поглинань банків, по-
друге, встановити ті спонукальні мотиви злиттів та поглинань, які
для банку «перевищують» показники ефективності, і, по-третє, уза-
гальнити шляхи підвищення ефективності злиттів та поглинань ба-
нків, які слугуватимуть орієнтирами для регулюючих органів.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена сущность понятия «местные
бюджеты», теоретические основы управления средствами мест-
ных бюджетов, а также освещены государственные органы, осу-
ществляющие контроль за движением средств местных бюд-
жетов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: местный бюджет, местные финансы, госу-
дарственный финансовый контроль.

ANNOTATION. The article deals with the essence of the concept of
«local budgets», theoretical foundations of management of local
budgets, covers state agencies that monitor the movement of local
budgets.

KEYWORDS: local budget, local finance, public financial control.

Актуальність проблеми. На сьогоднішній день питання де-
централізації бюджетної системи України виходить на перший
план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаменталь-
них умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади:
децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості
участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фі-
скальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню сус-
пільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків
органів влади з місцевими потребами і уподобаннями. Проте, ре-
алізація законодавчо закріпленого права кожного адміністратив-
но-територіального утворення на економічну самостійність не-
можлива без наявності у кожного органу влади власного бюд-
жету і права його складання, затвердження і виконання без втру-
чання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен воло-
діти своїми фінансовими джерелами, достатніми для організації
управління економікою і соціальною сферою на своїй території.
Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю
в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що
надходять до відповідного бюджету.

Аналіз публікацій. Дослідженням питання коштів місцевих
бюджетів як об’єкту державного фінансового контролю займа-
лось багато вітчизняних науковців, серед яких слід виділити Гу-
цаленко Л.В., Стефанюка І.Б., Лопушинського І.П., Монаєнко
А.О. Крім того, окремі аспекти досліджень бюджетних коштів на
місцевому рівні та контролю за ними є доробком таких дослідни-
ків як Іванова І. М., Піхоцький В. Ф., Остріщенко Ю. В. та ін.
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Метою статті є аналіз теоретичних основ управління кошта-
ми місцевих бюджетів з метою підвищення ефективності держа-
вного фінансового контролю за ними.

Виклад основного матеріалу. Місцевим бюджетам як основ-
ній фінансовій базі органів місцевого самоврядування належить
особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива
роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному
розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється
фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я насе-
лення, засобів масової інформації; також фінансуються різнома-
нітні молодіжні програми, видатки на упорядкування населених
пунктів, саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на со-
ціальний захист та соціальне забезпечення.

На жаль, у цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно
застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими
органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи
влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність
розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і
бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що зна-
ходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.

Таким чином, в такій ситуації гострою постає проблема дер-
жавного фінансового контролю за цією ланкою бюджетної сис-
теми, при цьому чітко розмежовуючи функції і повноваження
усіх рівнів влади, а звідси — видатків кожного виду бюджету, і,
що найголовніше, доходів між різними ланками бюджетної сис-
теми. При цьому в процесі здійснення контролю питання бюдже-
тної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні
розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно
взаємопов’язані , і жоден з цих елементів не може бути реформо-
ваним без врахування двох інших.

Бюджет є складною економічною категорією, оскільки являє
собою систему економічних відносин, які складаються в суспіль-
стві в процесі формування, розподілу і використання централізо-
ваного грошового фонду країни, призначеного для задоволення
суспільних проблем.

Бюджетні відносини, що відображають зміст як державного,
так і місцевих бюджетів, функціонують у визначених формах —
суспільних і організаційних. І саме завдяки організаційним фор-
мам стає можливим використання бюджету як інструменту
управління економікою.
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Так, організаційними формами функціонування бюджетних
відносин є конкретні види бюджетів (державний бюджет, бюджет
Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети). Втілюючи вну-
трішньобюджетні відносини в зазначених формах, держава орга-
нізовує бюджетні взаємовідносини щодо централізації бюджет-
них ресурсів у розпорядження органів влади, які наділені правом
представляти інтереси держави і від її імені здійснювати певні
функції [1].

Стосовно визначення поняття «місцеві бюджети» в економіч-
ній літературі немає єдиної точки зору.

У перші роки організації бюджетної системи місцеві бюджети
розглядались як сукупність завдань, доручених місцевим орга-
нам, і сукупність коштів, котрими вони володіють для їх задово-
лення.

У положенні про фінанси 1926 року дається таке трактування:
«Місцеві фінанси складають частину єдиної системи фінансів
СРСР і знаходяться в безпосередньому віданні місцевих Рад та їх
виконавчих комітетів». Аналогічне визначення поняття «місцеві
фінанси» дає професор В.Н. Твердохлібов.

Н.А. Ширкевич так визначає сутність місцевих бюджетів:
«Це частина основного річного фінансового плану країни —
державного бюджету, крім того, місцеві бюджети утворюють
централізований фонд грошових коштів місцевих Рад, котрим
вони розпоряджаються» з метою здійснення заходів, які щоріч-
но передбачаються планом економічного і соціального  розвит-
ку» [6].

Деякі вчені за основу визначення місцевих бюджетів прийма-
ють територіальний принцип, розглядаючи їх як бюджети окре-
мих адміністративно-територіальних одиниць. Ряд економістів
характеризують місцеві бюджети як економічні відносини. На-
приклад, І.Н. Ходорович характеризує місцеві бюджети як «су-
купність економічних відносин, що забезпечують фінансову базу
Рад щодо розвитку і утримання, головним чином, галузей госпо-
дарства, які безпосередньо спеціалізуються на підвищенні добро-
буту населення».

А.Н.Васильєва визначає місцеві бюджети як «зумовлену адмі-
ністративно-територіальним поділом і бюджетним устроєм час-
тину економічних відносин у суспільстві, пов’язаних з форму-
ванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів,
призначених для задоволення суспільних проблем» [3].
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Усе наведене вище свідчить про різні підходи до трактування
поняття місцевих бюджетів, що, в свою чергу, позначається на
визначенні ролі місцевих бюджетів у фінансовій системі держа-
ви. Аналіз різних поглядів щодо визначення поняття «місцеві
бюджети» дозволяє охарактеризувати їх як сукупність економіч-
них відносин, які сприяють територіальному перерозподілу наці-
онального доходу країни та забезпечують створення фінансової
бази місцевих рад. Як організаційна форма мобілізації доходів і
здійснення витрат місцевими органами самоврядування місцеві
бюджети — це балансові розрахунки , які відповідають вимогам
складання балансів, тобто вони мають дохідну й витратну части-
ни, в їх основу покладено принцип збалансування тощо. Тому
можна стверджувати, що місцеві бюджети — це балансові розра-
хунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на від-
повідній території.

Ознакою сучасної побудови бюджетної системи України є са-
мостійність усіх бюджетів. Місцеві бюджети даного рівня не мо-
жуть бути включені до місцевих бюджетів іншого рівня.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо вста-
новлення джерел доходів передбачають бюджетну самостійність,
самостійність щодо встановлення комунальних тарифів і подат-
ків. Адже для того, щоб виконувати бюджету свої функції, у ньо-
го повинні чітко бути сформовані джерела доходів. Під бюджет-
ною самостійністю розуміють право органів місцевого самовря-
дування мати власний бюджет, самостійно його розглядати й за-
тверджувати. Податкова самостійність передбачає право встано-
влення місцевих податків і зборів, їхніх ставок, пільг і визначен-
ня податкової бази. Обов’язки щодо видатків передбачають
зобов’язання органів місцевого самоврядування у межах своїх
функцій самостійно визначати склад цих видатків і здійснювати
їх з місцевих бюджетів. Встановлення дійсної самостійності кож-
ного бюджету відповідає засадам бюджетного федералізму, які
набувають дедалі більшого поширення в побудові бюджетних
систем, у тому числі в унітарних державах [5].

Водночас місцеві бюджети слід розглядати як важливу фінан-
сову категорію, основу якої становить система фінансових відно-
син, а саме: відносини між місцевими бюджетами і господарсь-
кими структурами, що функціонують на даній території;
відносини між бюджетами і населенням даної території, що скла-
даються при мобілізації й витрачанні коштів місцевих бюджетів;
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відносини між місцевими бюджетами різних рівнів щодо пере-
розподілу фінансових ресурсів; відносини між місцевими бюдже-
тами і державним бюджетом.

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого само-
врядування та вирішальним фактором регіонального розвитку.
Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостій-
ність місцевих органів самоврядування, що передбачено Консти-
туцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 25.05.97 р., активізує господарську діяльність, до-
зволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території,
розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і викори-
стовувати резерви фінансових ресурсів. У кінцевому підсумку
все це розширює можливості місцевих органів влади у більш по-
вному задоволенні потреб населення.

Місцеві бюджети є основним каналом доведення до населення
кінцевих результатів суспільного виробництва, що спрямовують-
ся на суспільне споживання. Через місцеві бюджети суспільні
фонди споживання розподіляються в територіальному і соціаль-
ному розрізах. Разом з іншими ланками бюджетної системи міс-
цеві бюджети є одним з головних інструментів реалізації на
практиці програми соціального і економічного розвитку як регіо-
нів, так і країни в цілому.

Розглядаючи проблему державного фінансового контролю за
рухом коштів місцевих бюджетів, ми повинні аналізувати його на
двох етапах, а саме: в процесі формування коштів місцевих бю-
джетів та в процесі їх використання [4]. Тут же гостро постає пи-
тання розподілу повноважень між державними органами на кож-
ному з етапів проведення контролю.

Як відомо, реалізація економічної стратегії держави потребує
підвищення контрольного потенціалу органів виконавчої влади,
яким належить ключова роль у здійсненні державного фінансово-
го контролю. У зв’язку з розгалуженістю виконавчої влади в
Україні зростає важливість тих її органів, на які покладаються
обов’язки, що безпосередньо стосуються проведення фінансового
контролю.

Відповідно до статей 109-114 Бюджетного кодексу України
контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють
Верховна Рада України, Рахункова палата, Міністерство фінан-
сів, Державне казначейство, Державна контрольно-ревізійна
служба, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відпові-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

376

дні місцеві ради, Рада міністрів АРК, місцеві державні адмініст-
рації та виконавчі органи відповідних рад. Найважливішу роль
серед цих органів щодо контролю за місцевими бюджетами по
суті відіграють контролюючі органи, що підпорядковуються Мі-
ністерству фінансів України. Пріоритетне місце серед них нале-
жить Державній контрольно-ревізійній службі України (ДКРС),
яку було створено згідно з Законом України від 26 січня 1993 ро-
ку «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» [2].
Головним завданням ДКРС є здійснення державного контролю за
витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням,
станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності. У
зв’язку з конституційним розмежуванням державної влади та мі-
сцевого самоврядування повноваження ДКРС щодо органів міс-
цевого самоврядування поширюються лише на ту їх частину фі-
нансової діяльності, що пов’язана з участю держави у форму-
ванні доходів бюджетів органів місцевого самоврядування та їх
фінансовою підтримкою.

В 2006 році набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання
фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного ви-
користання бюджетних коштів, державного і комунального
майна «, яким було внесено зміни і до Закону «Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні «. Згідно із законо-
давчими змінами органи ДКРС отримали додаткові повнова-
ження зі здійснення контролю над державним і комунальним
майном, навіть якщо підприємства не є одержувачами бюдже-
тних коштів.

Як правило, перевірка місцевих бюджетів проводиться в пла-
новому порядку органами ДКРС центрального та територіально-
го рівня, у разі потреби — спільно з іншими органами державно-
го фінансового контролю залежно від рівня місцевого бюджету.
Планові перевірки бюджетів проводяться відповідно до таких до-
кументів:

1) «Основні напрями роботи органів державної контрольно-
ревізійної служби на поточний рік», що затверджуються Кабіне-
том Міністрів України;

2) «План контрольно-ревізійної роботи органів державної ко-
нтрольно-ревізійної служби на відповідний період»;

3) «План перевірок бюджетів та використання бюджетних
коштів у районах, містах обласного значення, районах у міс-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

377

тах, які складаються контрольно-ревізійними управліннями в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-
тополі».

ГоловКРУ України за погодженням з Міністерством фінансів
України, Державним казначейством України та Державною пода-
тковою адміністрацією України планує перевірки місцевих бю-
джетів та бюджетів місцевого самоврядування в Автономній Рес-
публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і включає їх
до основних напрямів роботи органів державної контрольно-
ревізійної служби України на наступний рік, який до першого
грудня поточного року подається на затвердження Кабінету Мі-
ністрів України. Затверджений Кабінетом Міністрів України
план перевірок бюджетів органи державного фінансового конт-
ролю включають до своїх планів роботи на відповідний період.

Контрольно-ревізійні управління в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі за погодженням з іншими територіальними
органами фінансового контролю складають план проведення пе-
ревірок місцевих бюджетів на наступний рік та до першого лис-
топада подають його на затвердження Раді міністрів АР Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям.

Затверджені плани перевірок бюджетів у районах, містах об-
ласного значення, районах у містах у визначені строки скерову-
ються до Управління контролю у сфері органів державної вико-
навчої влади і оборони ГоловКРУ України для контролю за їх
виконанням.

Стосовно контролю за формуванням коштів місцевих бюдже-
тів, то у територіальних органах Державного казначейства Украї-
ни здійснюється перевірка питань, визначених в Тимчасових ре-
комендаціях з проведення перевірки законності операцій за
рахунками з обліку коштів державного і місцевих бюджетів в ор-
ганах Державного казначейства України, затверджених наказом
ГоловКРУ від 17 липня 2002 року № 155, з урахування особливо-
стей, визначених порядком казначейського обслуговування міс-
цевих бюджетів, який затверджено наказом Держказначейства
України від 04 листопада 2002 року № 205.

При цьому, зокрема, у процесі перевірки дотримання органа-
ми Держказначейства України порядку виконання державного
бюджетів і місцевих бюджетів за доходами зосереджується увага
на перевірці таких питань:
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— дотримання порядку відкриття рахунків та зарахування по-
датків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів; обґрунтова-
ність відкриття реєстраційних спеціальних рахунків бюджетним
закладам та правильність зарахування на них коштів;

— правильність ведення бухгалтерського обліку доходів бю-
джету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку ви-
конання державного та місцевих бюджетів, затвердженого нака-
зом Державного казначейства України від 28 листопада 2000
року № 119, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і ти-
пів операцій;

— розподіл, повнота і своєчасність перерахування платежів до
державного та місцевих бюджетів відповідно до нормативів від-
рахувань, затверджених законом України про Державний бюджет
України на відповідний бюджетний рік та рішення про місцеві
бюджети регіону;

— перерахування інших платежів у розмірах, визначених за-
конодавством, що зараховуються на розподільчі рахунки та пере-
раховуються за призначенням;

— повнота надходження коштів до бюджету за рахунок
платежів не визначених законодавством як обов’язкові, у тому
числі коштів за приватизоване майно, адміністративних штра-
фів тощо;

— стан обліку заборгованості за бюджетними позичками, по-
внота вжиття заходів щодо своєчасного їх повернення та прави-
льність зарахування до бюджету;

— правильність повернення надмірно або помилково сплаче-
них платежів до бюджету;

— організація та стан роботи з проведення взаємоперевірок з
надходження платежів й інших надходжень до бюджетів з фінан-
совими органами та органами податкової служби, дотримання
періодичності проведення таких взаємозвірок і правильність ре-
гулювання виявлених розбіжностей;

— дотримання черговості під час проведення операцій із об-
робки платежів [4].

Разом з тим сьогодення вимагає вироблення нових підходів до
здійснення державного фінансового контролю за виконанням мі-
сцевих бюджетів. Так, Концепція реформування місцевих бю-
джетів, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України 23
травня 2007 року, передбачає, що підвищення ефективності
управління коштами місцевих бюджетів та посилення контролю і
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відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства має
здійснюватися шляхом:

— надання органам місцевого самоврядування методичної та
консультаційної допомоги з питань реформування місцевих бю-
джетів;

— удосконалення процедури фінансового контролю за дотри-
манням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного
процесу його учасниками відповідно до повноважень, визначе-
них законодавством, забезпеченням економного та ефективного
управління бюджетними коштами відповідно до встановлених
напрямів їх використання;

— запровадження механізму моніторингу та оцінки ефектив-
ності здійснення органами місцевого самоврядування їх повно-
важень, підвищення відповідальності за здійснення таких повно-
важень;

—  розроблення системи моніторингу результатів роботи ор-
ганів місцевого самоврядування в умовах реформування місце-
вих бюджетів;

— запровадження системи щорічної рейтингової оцінки ре-
зультатів роботи органів місцевого самоврядування з управління
бюджетними коштами;

— удосконалення процедури здійснення внутрішнього фінан-
сового контролю в бюджетних установах;

— активізація роботи органів місцевого самоврядування,
спрямованої на підвищення ефективності використання бюджет-
них коштів (оптимізація мережі бюджетних установ, застосуван-
ня дієвих методів економії бюджетних коштів тощо).

Крім того, Міністерство фінансів України відповідно до осно-
вних завдань бюджетної політики, визначених Бюджетною де-
кларацією, ще 2008 року розробило законопроект про внесення
змін до Бюджетного кодексу України. Проект закону було розро-
блено разом з іншими зацікавленими органами державної влади
та з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування.
Метою цього законопроекту є створення правових передумов до
підвищення результативності та якості управління державними
фінансами.

Головна мета вдосконалення положень Бюджетного кодексу
— створення правового підґрунтя для подальшого розвитку сере-
дньострокового бюджетного планування та програмно-цільового
методу бюджетування, а також застосування сучасних форм та
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методів управління бюджетними коштами, державним та місце-
вим боргом, розвитку системи державного фінансового контролю
із посиленням відповідальності учасників бюджетного процесу.
Законопроектом передбачається впорядкування норм щодо пов-
новажень та відповідальності органів, уповноважених на здійс-
нення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, ви-
значення видів бюджетних правопорушень залежно від стадії
бюджетного процесу, заходів впливу та процедур їх застосування
у разі вчинення бюджетних правопорушень учасниками бюджет-
ного процесу.

Висновки. Гадаємо, що прийняття вищезазначеного законо-
проекту та вжиття інших нагальних заходів щодо докорінного
поліпшення державного контролю за бюджетами місцевого са-
моврядування сприятиме вдосконаленню функціонування бю-
джетної системи України в цілому, дасть змогу вирішити найак-
туальніші проблемні питання бюджетного процесу та взаємодії
його учасників і стане реальним кроком у напрямку перебудови
системи управління державними та місцевими фінансами, у то-
му числі здійснення контрольних функцій щодо місцевих бю-
джетів.

Література

1. Закон України «Про бюджетну систему України» від 29.06.95 р. із
змінами від 02.02.97 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. —
№ 26. — с. 589—611.

2. Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон
України від 26 січня 1993 року.

3. Васильева М.В. Местные бюджеты в современных условиях. —
М.: Финансы и статистика, 1987. — 128 с.

4. Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний фінан-
совий контроль. 2-вид., навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,
2011. — 424 с.

5. Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюджетів Укрії-
ни//Фінанси України. — 2008. — № 8. — с. 12—18.

6. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты в современных условиях. —
М.: Финансы и статистика, 1991. — 112 с.

Статтю подано до редакції 05.06.13 р.



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

381

УДК.336.71
Чуб П. М., к.е.н., доц.,

доцент кафедри банківської справи,
Приходько Е. А., аспірант кафедри банківської справи,

ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана»

РЕСУРСНА БАЗА БАНКУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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АНОТАЦІЯ. Підкреслюється важливість дослідження сучасного
стану ресурсної бази банку (значення, класифікація, механізм фо-
рмування) для забезпечення його фінансової стійкості. Досліджу-
ються шляхи подальшого вдосконалення формування ресурсів на
рівні окремих банків та банківської системи в цілому.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: банківські ресурси, ресурсна база банків, ре-
сурсозабезпечення банку, фінансова стійкість.

АННОТАЦИЯ. Подчеркивается важность исследования совре-
менного состояния ресурсной базы банка (значение, классифика-
ции, механизм формирования) для обеспечения его финансовой
устойчивости. Исследуются пути дальнейшего усовершенствова-
ния формирования ресурсов на уровне отдельных банков и бан-
ковской системы в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банковские ресурсы, ресурсная база банков,
ресурсообеспечение банка, финансовая устойчивость.

ABSTRACT. The importance of research of the current state of the
bank’s resource base (value, classification, mechanism of formation)
to ensure its financial stability. Investigate ways to further improve the
formation of resources at individual banks and the banking system of
Ukraine as a whole.

KEYWORDS: bank resources, the resource base of banks, resource
bank, financial stability.

Постановка проблеми. Банки постійно приділяють увагу
процесам формування банківських ресурсів. Це обумовлюється
жорсткою конкуренцією на ринку банківських послуг, яка заго-
стрює боротьбу за кошти клієнтів, а також спричиняє необхід-
ність постійної підтримки оптимальної прибутковості діяльнос-
ті банків. Достатня за обсягом та належним чином збалансована
ресурсна база банків є важливою передумовою їх прибутковос-
ті, підтримання достатньої ліквідності та довіри з боку учасни-

© П. М. Чуб, Е. А. Приходько, 2013



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

382

ків ринку. Зміцнення ресурсної бази сприяє підвищенню мож-
ливостей банків щодо задоволення поточних та інвестиційних
потреб суб’єктів господарювання і домогосподарств у додатко-
вих фінансових ресурсах, а також забезпеченню їх фінансової
стійкості. Прихід на український ринок іноземних банків, які
мають ліпші ресурсні можливості, висуває перед банками за-
вдання створення стабільної ресурсної бази, яка спроможна за-
безпечити досягнення цілей банківської діяльності, та в цілому
існування банків в умовах висококонкурентного середовища.
Тому банки повинні завжди удосконалювати організацію фор-
мування банківських ресурсів, а це, в свою чергу, обумовлює
необхідність їх дослідження.

Метою статті є дослідження ресурсної бази банків як основи
забезпечення їх фінансової стійкості, класифікації ресурсної ба-
зи, механізму її формування, сучасного стану та обґрунтування
шляхів подальшого вдосконалення формування ресурсів на рівні
окремих банків та банківської системи.

Аналіз останніх джерел. Дослідженню проблем щодо форму-
вання та нарощення ресурсної бази комерційних банків присвя-
чено ряд наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців.
Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробили українські
вчені М.Д. Алексеєнко [1] та С.М. Савлук [2], а також А.М. Мороз,
М.І. Савлук, Л.О. Примостка, А.П. Вожжов, О.В. Дзюблюк,
О.В. Васюренко, О.Д. Заруба, П.В. Матвієнко, Ж.М. Довгань,
Д. Гладких. Варто відмітити дослідження російських авторів:
Е.Ф. Жукова, І.Т. Балабанова, Ю.А. Бабичевої, В.І.Колесникова,
Л.П.Кроливецької, О.І.Лаврушина, Г.С.Панової, В.М.Усоскіна.
Вивченню банківських ресурсів багато уваги приділено зарубіж-
ними економістами: Діаною Мак Нотон, Дональдом Дж.Карл-
соном, К.Т.Дитцем, Г.Асхаузром, Д.Ф.Синки, Т.Кохом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковці розгля-
дають фінансову стійкість як складову стійкості банку, до якої,
окрім фінансової, введено ресурсну, комерційну та організацій-
но-функціональну стійкість. Зокрема, ресурсну стійкість вважа-
ють базовою у забезпеченні загальної стійкості, її основою є вла-
сний капітал банку, що може слугувати опорою у кризових
ситуаціях (створення резервів для непередбачуваних збитків, по-
вернення депозитів). Він — основа ефективного функціонування
та джерело розвитку банку. Виконує, як відомо, три важливі фу-
нкції: захисну, оперативну та регулюючу.
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В основі ресурсної стійкості банку — обсяг власного капіталу,
що забезпечує достатню суму грошових коштів, яку при необхід-
ності можна використати для повернення депозитів, сформувати
резерв для погашення непередбачених збитків чи боргів. Власний
капітал банку є також джерелом фінансування розвитку банку,
подолання негативних ситуацій, зумовлених форс-мажорними
обставинами, запорукою необхідного реагування на кон’юнктуру
кредитного ринку.

В даний час в економічній літературі немає однозначного ви-
значення банківських ресурсів при збереженні єдиного підходу
до цього поняття. В основному зустрічається таке визначення:
«банківські ресурси — сукупність коштів, які є в розпорядженні
банків і використовуються для кредитних та інших операцій» [3,
с.18]. У своїй монографії М.Д. Алексеєнко визначив банківські
ресурси як «сукупність грошових ресурсів й виражених у грошо-
вій формі матеріальних, нематеріальних та фінансових активів,
що перебувають у розпорядженні банків і можуть бути викорис-
тані ними для здійснення активних операцій та надання послуг»
[1, с. 131].

Зарубіжні вчені термін «ресурси банку» взагалі не використо-
вують, оскільки таке поняття не розглядається як об’єкт само-
стійного дослідження. Вони визначають сутність ресурсів банку
через пасиви [4, с. 112]. О.І.Лаврушин використовує таке визна-
чення: «Банківські ресурси — це сукупність власних і залучених
коштів, що є у його розпорядженні та використовуються для про-
ведення активних операцій» [5, с. 120].

Також зустрічається таке визначення: «Ресурси комерційних
банків — це сукупність власного капіталу і залученого банком у
результаті проведення пасивних і активно-пасивних операцій, а
також коштів, що є в його розпорядженні і можуть бути викорис-
тані для активних операцій» [6, с. 63].

На думку О.Васюренко та І.Федосік «ресурси комерційного
банку — це сукупність власних, позичених і цільових фінансових
коштів банку, що знаходяться в безпосередньому його розпоря-
дженні і використовуються на його розсуд для здійснення пов-
номасштабної банківської діяльності» [7, c. 63].

Більша частина вчених поняття «банківські ресурси» та
«ресурси банку» ототожнює, але, на думку науковців А.О.
Єпіфанової, І.В. Сала та Н.Г. Маслака, ці терміни різні за своїм
змістом. «Ресурси комерційного банку» вони визначають як
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«сукупність коштів банку, що знаходяться в його розпоря-
дженні та використовуються для кредитних, інвестиційних та
інших активних операцій», а при визначенні терміна «банків-
ські ресурси» вони визначають, що «необхідно керуватися
спеціалізацією конкретного банку». Тобто, на думку даних
вчених «ресурси комерційного банку» ширше поняття ніж
«банківські ресурси» [8, c. 89].

Виходячи з визначення, що подано в Законі України «Про ба-
нки і банківську діяльність», ресурси банку — це сукупність вла-
сних, залучених та інших фінансових коштів банку, що перебу-
вають у безпосередньому його розпорядженні і використо-
вуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банків-
ської діяльності [9].

Взявши до уваги напрацювання вчених-економістів та законо-
давчу базу, Коваль С.Л. запропонував таке визначення: «фінан-
сові ресурси комерційного банку — це сукупність власних, залу-
чених та запозичених коштів, що перебувають у його розпоряд-
женні й використовуються у процесі здійснення банківської діяль-
ності» [4, C. 115].

Проаналізувавши існуючі точки зору щодо розуміння сутності
банківських ресурсів, їх переваги і недоліки, ми пропонуємо роз-
глядати банківські ресурси у мікроекономічному та в макроеко-
номічному аспектах (див. рис. 1).

Банківські ресурси у мікроекономічному аспекті — це акуму-
льовані банком за допомогою емісії пайових цінних паперів або
отриманні в тимчасове користування на грошовому ринку кошти
суб’єктів економіки на основі зобов’язальних правовідносин, а
також кошти внутрішньобанківського походження, у т.ч. резуль-
тати фінансової діяльності банку, що використовуються для по-
дальшого розміщення згідно визначених банком напрямків з ме-
тою одержання прибутку, забезпечення ліквідності, зміцнення
матеріально-технічної бази банку тощо.

У макроекономічному аспекті банківські ресурси є сукупніс-
тю ресурсів усієї банківської системи країни, які є джерелом за-
доволення різноманітних потреб сімейних господарств, джере-
лом інвестицій для господарюючих суб’єктів та самих банків,
фінансування потреб держави (бюджетного дефіциту), взагалі
важливим важелем економічного зростання і структурної пере-
будови економіки.
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Значення ресурсної бази комерційних банків

Макроекономічний аспект Мікроекономічний аспект

Важлива передумова для зро-
стання грошово-кредитного муль-
типлікатора та пропозиції гро-
шей, прискорення ремонетізації
економіки і розвитку ринкових
відносин

Важливе джерело інвестицій у реа-
льний сектор економіки країни

Досягнення економічного зро-
стання при ефективному викори-
станні інвестованих коштів

Структурна перебудова еконо-
міки в умовах державної під-
тримки банківської системи

Засіб досягнення соціальної ста-
більності в суспільстві, зростання
добробуту громадян

Інструмент підвищення довіри до
економіки, фінансової та банків-
ської системи України в очах
світової спільноти

Джерело підтримки ліквідності та
забезпечення фінансової надій-
ності банківських установ

Створює можливість для накопи-
чення коштів з метою отримання
доходу або майбутнього викори-
стання інвесторами та кредито-
рами банку за умов надійності їх
зберігання

Передумова отримання при-
бутку банком та задоволення
інтересів його акціонерів

Засіб диверсифікації активних
операцій, збільшення частки
капіталомістких операцій

Сприяє зростанню капіталі-
зації банків та виконанню ви-
мог контролюючих органів

Інструмент підвищення довіри
до банку, досягнення імідже-
вих та інших маркетингових
цілей

Джерело фінансування діяль-
ності банку на початковій
стадії його створення та при
виникненні фінансових уск-
ладнень

Сприяє налагодженню ділових
стосунків між комерційними
банками та їх клієнтами, дос-
тупу на нові ринки банків-
ських послуг

Створює передумови для по-
ліпшення організації розра-
хунків в економіці, що дозво-
ляє державі поліпшувати стан
грошової о обігу, а еконо-
мічним суб’єктам використо-
вувати вигідні для них форми
розрахунків

Рис. 1. Роль ресурсної бази банків
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Також ми пропонуємо застосовувати нові критерії класифіка-
ції ресурсної бази банків (див. табл. 1).

Таблиця 1
РЕСУРСНА БАЗА БАНКІВ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

Класифікаційна ознака Види ресурсної бази

1. За формою ресурсів 1.1 Грошова
1.2 Матеріально технічна
1.3 Організаційна
1.4 Нематеріальні та людські ресурси

2. За значенням ресур-
сів для банку

2.1 Ресурси, найбільш необхідні для здійснення
банківської діяльності
2.2 Допоміжні ресурси та системи, що забезпе-
чують функціонування банку

3. За порядком ство-
рення ресурсів банку у
складі ресурсної бази

3.1 Стартова(є у розпорядженні банку на початку
його діяльності)
3.2 Створена у процесі діяльності

4. За терміном розпо-
рядження

4.1 Постійна частина(ресурси, що знаходяться у
розпорядженні банку і можуть вилучатися тільки
при його ліквідації або реорганізації)
4.2 Тимчасова(ресурси, що протягом визначено-
го терміну знаходяться в розпорядженні банку)

5. За характером залу-
чення

5.1 Первиний характер — залучення ресурсів, що
купуються банком на ринку безпосередньо в їх
власників
5.2 Вторинний характер — залучення ресурсів,
які не належать безпосередньо кредитору банка, а
вже залучені ним в інших суб’єктів на грошовому
ринку

6. За характером вико-
ристання

6.1 Використана на формування портфеля дохо-
дних активів
6.2 Використана на створення матеріально-тех-
нічної і технологічної бази банку
6.3 Не використана (резервна)

Запропонована класифікація буде стимулювати банк приділя-
ти більше уваги всебічному вдосконаленню своєї діяльності з
управління ресурсною базою, враховуючи причинно-наслідкові
зв’язки у процесі її формування та використання.

Економічні передумови формування банківських ресурсів, є
одним із визначальних чинників прийняття банківським менедж-
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ментом управлінських рішень, щодо прогнозування, акумуляції
та використання ресурсного потенціалу банку. Адже, економічні
передумови є джерелом інформації про потенційний обсяг залу-
чення коштів із грошового ринку на банківські депозити, про
можливості запозичень на міжбанківському ринку, а також —
про залучення ресурсів через емісію цінних паперів на умовах
власного та/чи субординованого боргу, про можливості розвитку
банків, як окремих бізнес-структур. Від об’єктивності оцінки за-
значених процесів, в значній мірі залежить правильність управ-
лінських рішень, щодо регулювання ліквідності банку, його кре-
дитно-інвестиційна діяльність та взагалі, успішність менедж-
менту банку.

Дослідження сутності економічних передумов зводиться до
вивчення можливостей впливу розвитку економіки на процеси
формування банківських ресурсів. Економічні передумови фор-
мування банківських ресурсів, доцільно розглядати на макро- та
мікроекономічному рівнях.

До макроекономічних передумов належать:
 приріст ВВП створює стабільні передумови для формуван-

ня банківських ресурсів. Адже, тільки додатково створена вар-
тість є джерелом додаткових доходів та заощаджень економічних
суб’єктів.

 структура ВВП (економіки). Передумовою стабільного
розвитку економки та прогнозованої, довгострокової стратегії
формування банківських ресурсів, є збалансована структура еко-
номіки.

 рівень монетизації економіки. Одним із індикаторів, який ха-
рактеризує ступінь забезпеченості економіки грошима, що безпо-
середньо впливає на потенціал економічного зростання, а відтак і
на потенційні можливості банків щодо акумулювання ресурсів, є
коефіцієнт монетизації. В економічній теорії даний показник об-
числюють як відношення обсягу грошової маси в обігу до обсягу
номінального ВВП. В Україні недостатній рівень монетизації еко-
номіки, що обумовлено невисокою довірою до фінансово-
банківської системи, значними обсягами коштів поза банківською
системою, високим рівнем доларизації та високим рівне інфляції.

 інфляційний процес. Інфляція впливає на формування бан-
ківських ресурсів у зворотному напрямі. Чим вищий рівень ін-
фляції, тим менш привабливими для економічних суб’єктів є де-
позити в банківських установах.
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 розвиток заощаджень. Заощадження — є основним джере-
лом ресурсів фінансового ринку та банків. На формування за-
ощаджень впливає низка економічних, фінансових та соціально-
демографічних чинників. Найважливішими серед них є: рівень
доходів населення, ступінь довір и населення до держави, її еко-
номічної та фінансової політики, економічна та політична стабі-
льність, рівень надійності банківської системи та довіри до окре-
мих банків.

 інвестиційна політика в державі. Здійснення інвестиційної
політики яка відповідає інтересам розвитку держави та суб’єктів
господарювання, дозволяє збільшувати інвестиційні можливості
підприємств, забезпечувати швидке повернення інвестицій, під-
вищувати розмір чистого прибутку, що залишається в розпоря-
дженні підприємства після оподаткування. Це зміцнює ресурсну
базу комерційних банків.

 розвиток інноваційних технологій та науки. Чим вищий рі-
вень розвитку інноваційних технологій та науки тим, вища про-
дуктивність праці у суспільстві, тим вищі доходи економічних
суб’єктів. Це забезпечує довгострокову, стабільну економічну
передумову формування банківських ресурсів.

 конкурентоспроможність країни та стан платіжного ба-
лансу. Чим вища конкурентоспроможність країни, тим більшим
попитом користуються її товари та послуги, тим більші надхо-
дження експортної виручки і відповідно прибуток, обігові кошти
підприємств, доходи працюючих, а отже це створює сприятливі
умови для формування ресурсної бази. Позитивне сальдо платіж-
ного балансу, свідчить про притік капіталу в країну та про збіль-
шення можливостей банків, щодо поповнення ресурсів, і навпаки.

До економічних передумов на мікрорівні належать: прибут-
ковість та рентабельність виробництв, технологічне оснащення
підприємств, рівень управлінського менеджменту та інші.

Досить важливим є питання механізму формування ресурсної
бази банків. Проте у вітчизняній літературі воно майже не дослі-
джувалось. Навіть на понятійному рівні воно залишається від-
критим. Одні автори розглядають його як сукупність заходів,
спрямованих на мобілізацію необхідних банку ресурсів, інші —
як сукупність заходів зі створення грошових ресурсів. Розбіжнос-
ті стосуються не тільки складу ресурсів (всі чи тільки грошові), а
й характеру їх формування — через створення чи через мобілі-
зацію.
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На наш погляд, саме визначення механізму формування ресур-
сної бази банків повинне:

 стосуватися лише грошової складової ресурсної бази і не
враховувати інших форм — матеріальної, інтелектуальної, оскі-
льки формування останніх відбувається на інших засадах, ніж
грошових ресурсів;

 враховувати обидва шляхи формування ресурсів — і через
створення, і через мобілізацію. На засадах створення формується
певна частина власного капіталу банку (через використання вла-
сного прибутку банку і через формування резервних фондів) та
значна частина зобов’язань банків (через збільшення депозитних
коштів внаслідок грошово-кредитної мультиплікації). На засадах
мобілізації формується позичкова складова ресурсної бази і пев-
на частина депозитної складової;

 суб’єктом механізму формування ресурсної бази в першу
чергу повинен розглядатися окремий банк як первинна ланка ба-
нківського бізнесу, який будується на цій ресурсній базі. В тій
мірі, в який кожний окремий банк несе відповідальність за ре-
зультати свого бізнесу, він повинен матеріально відповідати і за
формування його ресурсної бази. Саме тому якраз на ресурсних
ринках (міжбанківському, депозитному) ведеться чи не найгост-
ріша конкурентна боротьба між банками.

Виходячи з викладеного, механізм формування ресурсної бази
банків доцільно визначити як сукупність взаємопов’язаних дій,
спрямованих на мобілізацію та створення банком достатнього
для досягнення поставлених цілей обсягу грошових ресурсів.

Механізми формування ресурсної бази банків є невід’ємною
частиною загального процесу банківського менеджменту і пла-
нування. Тому його створення і функціонування повинні врахо-
вувати особливості стратегії бізнес-планування і всіх напрямків
діяльності кожного конкретного банку. Ресурсне забезпечення
банку є однією з ключових цілей, що визначають прийняття від-
повідних стратегічних рішень.

Створення механізму формування ресурсної бази банку, як
послідовність певних стадій, можна подати у вигляді такої схеми
(див. рис. 2). Як видно з наведеної схеми, цей механізм має всі
ознаки управлінського процесу: включає встановлення мети, роз-
робку завдань для її досягнення, забезпечення впливу суб’єкта на
об’єкт управління за допомогою адекватних інструментів та ме-
тодів.
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Ефективний механізм формування ресурсної бази банку пови-
нен ґрунтуватися на наступних засадах:

 відповідність стратегічним цілям діяльності банку, орієнта-
ція на потреби ринку;

 створення продуктів та послуг, що можуть полегшити до-
ступ банку до дешевих та стійких джерел ресурсів на ринку;

 відповідність за термінами джерел формування ресурсів та
напрямків їх використання;

 диверсифікованість джерел банківських ресурсів, що під-
вищують сталість ресурсної бази банку в цілому;

 врахування зовнішніх та внутрішніх чинників середовища
банку, мінімізація впливу банківських ризиків;

 організація активної роботи філійної мережі банку щодо за-
лучення ресурсів;

 використання сучасної технічної бази і технологій для еко-
номічного обґрунтування рішень.

2. Оцінка умов  середовища, в яких діє банк, вибір адекватних йому джерел
та способів формування ресурсної бази

3. Розробка бюджету залучення та розміщення  сформованих ресурсів

4. Здійснення запланованих заходів з формування власних та мобілізованих
ресурсів

5. Аналіз доходів та витрат, пов’язаних з мобілізацією та розміщенням ре-
сурсів, з розробкою заходів по підвищенню ефективності ресурсної бази

6. Внесення змін до стратегії формування банківських ресурсів для підви-
щення ефективності банківської діяльності

1. Постановка мети формування ресурсів, визначення завдань та інструмен-
тів формування ресурсів, вибір методів його управлінням

Рис. 2. Схема механізму формування ресурсної бази банку
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Розглянемо структуру та динаміку ресурсної бази банків Украї-
ни за останні 6 років (див. табл. 2, та рис. 3).

Таблиця 2
ДИНАМІКА ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ УКРАЇНИ

ЗА ПЕРІОД 2007—2012 РР. [10]

В тому числі:Банківські ресурси,
всього Власний капітал Зобов’язанняДата

Млн грн % Млн. грн % Млн. грн %

01.01.2008 599396 100 69578 11,6 529818 88,4

01.01.2009 926086 100 119263 12,9 806823 87,1

01.01.2010 880302 100 115175 13,1 765127 86,9

01.01.2011 942088 100 137725 14,6 804363 85,4

01.01.2012 1054280 100 155487 14,7 898793 85,3

01.01.2013 1127192 100 169320 15,0 957872 85,0

За цими даними можливо зробити висновок, що в структурі
ресурсів банків України у 2007—2012 pp. питома вага власного
капіталу повільно підвищувалась (з 11,6 % до 15,0 %). Якщо на
початку 2008 року частка зобов’язань була більшою за капітал
більш ніж у 7,5 разів, то у 2013 році цей показник становив вже
5,5 рази. Це відбувалося внаслідок приходу на український ринок
іноземного капіталу, завдяки придбанню іноземними банками
великих українських банків. Обсяг зобов’язань відповідно змен-
шувався (з 88,4 % до 85,0 %). За період 2007—2012 рр. ресурсна
база банків збільшилася майже вдвічі.

Однією із причин припливу іноземного фінансового капіталу
на грошовий ринок України та в банківську систему, є підвище-
ний рівень процентної ставки, як ціни грошей, в порівнянні із
процентними ставками на світовому грошовому ринку, слабкість
ресурсної бази вітчизняних банків, «незавойованість» ринку бан-
ківських послуг.

Світовий досвід показує, що для досягнення конкурентоспро-
можності, підвищення надійності банку, зниження рівня всіляких
ризиків, потрібно постійно вдосконалювати старі й запроваджу-
вати нові форми і методи залучення ресурсів, а саме: вести ши-
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року охоплюючи науково-дослідну, аналітичну роботу, активно
використовувати рекламу, проводити маркетингові дослідження.

Рис. 3. Динаміка частки капіталу та зобов’язань
в загальному обсязі ресурсів банків України у 2007—2012 рр. [10]

В даний час для підвищення прибутковості діяльності банку
та зміцнення його позицій у висококонкурентному середовищі на
перший план виходить необхідність збалансованого формування
ресурсної бази банку, тобто формування доцільної структури ак-
тивів та пасивів, зваженого підходу при управлінні ризиками,
впровадження нових банківських послуг та технологій. Ефектив-
не управління ресурсозабезпеченням банку спрямоване на досяг-
нення певної прибутковості в поєднанні з підтриманням певного
рівня ліквідності.

Формування ресурсної бази банку в ринковій економіці базу-
ється на дотриманні наступних принципів:

 орієнтація на потреби ринку, на задоволення попиту клієн-
тів, на створення таких банківських продуктів і послуг, які мо-
жуть принести прибуток;

 адекватність параметрів ресурсів банку його політиці в об-
ласті розміщення активів;

 безупинне прагнення до підвищення ефективності банків-
ської діяльності шляхом зменшення витрат на ресурсозабезпе-
чення та одержання оптимальних доходів від розміщення сфор-
мованих ресурсів;
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 використання сучасної інформаційної бази та інноваційних
технологій при формуванні банківських ресурсів (комп’ютерні
технології та мережі, автоматизовані системи ведення біржових
торгів та ін.).

При формуванні ресурсної бази необхідно встановити дов-
гострокові цілі, визначити способи, методи та інструменти їх
досягнення, тобто розробити стратегію і тактику ресурсозабез-
печення. Основною стратегічною метою діяльності банку в
сфері ресурсозабезпечення є нарощування ресурсної бази за
умов підтримки ліквідності, забезпечення рентабельності
та дотримання інших нормативів діяльності банків, встановле-
них НБУ.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, ре-
сурсна база банку є не лише сукупністю грошових коштів, які
знаходяться в розпорядженні банку. Доцільно застосувати зна-
чно ширше трактування, коли в поняття «ресурсна база» вклю-
чаються також організаційні і економічні ресурси (мережа фі-
лій, персонал банку, його матеріально-технічна база), що
впливають на розвиток банку, є джерелом підтримки його кон-
курентних переваг та забезпечення надходження додаткових
коштів. Економічні та фінансові передумови формування бан-
ківських ресурсів, доцільно розглядати на макро- та мікроеко-
номічному рівнях. Також ми пропонуємо розглядати класифі-
кацію ресурсної бази банків за новими критеріями: за формою
ресурсів, що її складають; за значенням ресурсів для банку; за
порядком створення ресурсів банку у складі ресурсної бази; за
терміном розпорядження; за характером залучення та за харак-
тером використання.

Що стосується, механізму формування ресурсної бази комер-
ційних банків, то виходячи з викладеного його доцільно визначи-
ти як сукупність взаємопов’язаних дій, спрямованих на мобіліза-
цію та створення банком достатнього для досягнення поставле-
них цілей обсягу грошових ресурсів.

На сучасному етапі розвитку для ресурсної бази банків Украї-
ни характерним є постійне зростання частки власного капіталу та
відповідне зменшення частки зобов’язань. В останні роки це
пов’язано, насамперед, з припливом іноземного капіталу на гро-
шовий ринок України.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные подходы относи-
тельно определения «небанковские финансовые учреждения» в
контексте участия в инвестиционном процессе. Предложено собс-
твенное определения этих финансовых учреждений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: небанковские финансовые учреждения, ин-
вестиционный процесс и его стадии.

ABSTRACT. The аrticle describes the main approaches to the
definition of «non-bank financial institutions» in the context of
participation in the investment process. Suggest own definition of
these financial institutions.

KEY WORDS: non-bank financial institutions, investment process and
its stage.

Постановка проблеми. Реалізація інвестиційних проектів ча-
сто відбувається в умовах обмеженості ресурсів, у тому числі і
фінансових. Основними джерелами зовнішніх ресурсів є кошти
фінансових установ: банківських та небанківських. Наразі банки
є важливим учасниками інвестиційного процесу, лишаючи поза-
ду небанківські фінансові установи. Таким чином інвестиційний
процес лишається без значної кількості грошових ресурсів, часто
на вигідних умовах, в особі небанківських фінансових установ.

Аналіз останніх джерел. Розгляду сутності небанківських фі-
нансових установ присвячено чимало праць у царині фінансової
науки. Можна виділити праці таких вітчизняних та зарубіжних
вчених як З.Г. Ватаманюк, О.М. Гладчук, О.Л. Дорош, І.С. Ка-
ракулова, О.П. Сідельник, В.Г. Шелестак, В.О. Юровський тощо.
Не применшуючи значення проведених досліджень, хотілось би
зауважити, що ці праці сфокусовані на вивченні діяльності цих
суб’єктів на ринку фінансових послуг, фінансовому ринку тощо.
Участь небанківських фінансових установ в інвестиційних про-
цесах розглядається поверхово.

Постановка завдання. У зв’язку з зазначеними проблемами
ставимо за мету визначити небанківські фінансові установи в
контексті їхньої участі в інвестиційних процесах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до
наших попередніх досліджень, що стосуються процесу інвесту-
вання, нами було визначено, що інвестиційний процес є колива-
льним, динамічним та стохастичним процесом, який характери-
зується проходженням низкою інвестиційних стадій. Нагадаємо,
що А.А. Пересада серед них виділив такі: 1) мотивація інвести-
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ційної діяльності; 2) прогнозування та програмування інвестицій;
3) обґрунтування доцільності інвестицій; 4) страхування інвести-
цій; 5) державне регулювання інвестиційного процесу; 6) плану-
вання інвестицій; 7) фінансування інвестиційного процесу; 8)
проектування та ціноутворення; 9) забезпечення інвестицій мате-
ріально-технічними ресурсами; 10) освоєння інвестицій; 11) під-
готовка до виробництва продукції; 12) попередні здавання-при-
йом до експлуатації; 13) кінцеве здавання об’єкта до експлуата-
ції [1].

Як бачимо, фінансування інвестиційного процесу займає одну
з ключових його стадій. Це — кровоносна система інвестування.
Без нього неможливий жоден серйозний інвестиційний проект.

Зазначимо, інвестиційний процес має всі ознаки системи: у
ньому завжди присутній суб’єкт (інвестор), об’єкт (об’єкт інвес-
тицій), зв’язок між ними (інвестування з метою одержання інвес-
тиційного доходу) і середовище, в якому вони існують (інвести-
ційне середовище) [2].

Очевидно, що на етапі ідентифікації цілей інвестиційного
проекту неважливим є питання, хто буде інвестором. Звичайно,
реалізація інвестиційного проекту може здійснюватися за раху-
нок власного капіталу. Втім, як показує практика, дуже часто
важко обійтися без зовнішніх ресурсів. Вищезазначене питання
набуває своєї ваги тоді, коли визначається вартість інвестицій. В
умовах розвиненого фінансового ринку перед організаторами ін-
вестиційного процесу існує широкий вибір джерел фінансування.
Рішення щодо фінансування інвестицій приймається на підставі
визначення найпривабливіших умов фінансування: строки, суми,
вартість, форми оплати відсотків, передача корпоративних прав
тощо.

Фінансовий ринок представлений низкою фінансових установ,
що є в системі інвестиційного процесу його суб’єктами, точніше
сказати, оскільки, ми визначили, що без фінансової складової
важко уявити процес інвестування, головними суб’єктами. Їх
розділяють на банківські на небанківські фінансові установи.

Так як ми акцентуємо увагу саме на небанківських фінансових
установах, то доречним буде розглядати саме їх, залишаючи бан-
ки осторонь. Варто зазначити, що цьому питанню присвячено
чимало наукових праць. Ми дослідили численні погляди вчених,
що дало змогу нам виокремити окремі підходи щодо сутності
цього поняття (детальніше див. Таблицю 1).
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Таблиця 1
ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ

«НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА УСТАНОВА»

Автор Визначення

Перший підхід: основа — спеціалізоване фінансове посередництво

Дорош О.Л. [3]
спеціалізовані фінансові посередники, які акумулюють
вільні кошти юридичних та фізичних осіб і розміщують
їх на фінансовому ринку для отримання прибутку або
збереження реальної вартості фінансових активів.

Гладчук О.М. [5]

сукупність інститутів небанківського сектора, які прова-
дять діяльність у сфері надання вузькоспеціалізованих
фінансових послуг щодо задоволення різноманітних ін-
дивідуалізованих коротко-, середньо- та довгострокових
потреб у фінансових ресурсах домогосподарств та
суб’єктів господарювання відповідно до чинного зако-
нодавства у їх взаємозв’язку та взаємозалежності, вони
існують у країні в певний історичний проміжок чaсу та
функціонують у межах фінансового сектору країни.

Каракулова
І.С.[6]

сукупність небанківських фінансових посередників
(страхових компаній, недержавних пенсійних фондів,
кредитних спілок, ломбардів, фінансових компаній, лі-
зингових і факторингових компанії), що здійснюють ді-
яльність у сфері вузькоспеціалізованих фінансових по-
слуг відповідно до вимог чинного законодавства, що
регулює економічні відносини на ринку фінансових по-
слуг.

Шелестак Г.Т.
[7]

фінансові посередники, які акумулюють тимчасово ві-
льні грошові кошти суб’єктів господарювання та фізич-
них осіб з метою надання фінансових послуг.

Юровський В.О.
[8]

це фінансові посередники між позичальниками та кре-
диторами, що здійснюють фінансову конверсію грошо-
вих коштів.

Ватаманюк З.Г.
[9]

спеціалізовані фінансові посередники, які акумулюють
вільні кошти юридичних та фізичних осіб властивими їм
методами і розміщують їх на фінансовому ринку для
отримання прибутку або збереження реальної вартості
фінансових активів

Брегеда О.А.
[10]

установи кредитної системи небанківського типу, що
акумулюють грошові доходи, капітали та заощадження
населення, підприємств, держави, спеціалізуючись на
виконанні певних операцій або кола клієнтів
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Продовження табл. 1

Автор Визначення

Другий підхід: основа — професійна участь на фінансовому ринку

Сідельник О.П.
[4]

професійні учасники ринку фінансових послуг, що спе-
ціалізуються з надання однієї або кількох фінансових
послуг окремому сегменту клієнтів шляхом акумуляції
та розміщення тимчасово вільних коштів фізичних та
юридичних осіб на фінансовому ринку.

Футало Т.В. [11]

професійні учасники фінансового ринку, які, на відміну
від банків, спеціалізуються на окремих фінансових опе-
раціях, забезпечуючи страхування, кредитування, спі-
льне інвестування, управління активами, посередництво
у купівлі-продажі фінансових інструментів, недержавне
пенсійне забезпечення, гарантійні операції.

Третій підхід: основа — конкуренція для банків

Колодзієв О.М.,
Колесніченко
В.Ф. [12]

потужні конкуренти банків у боротьбі за вільні грошові
капітали

Базилевич В.Д.
[13]

спеціалізовані фінансово-кредитні посередники, що
конкурують з банками.

Четвертий підхід: «майже банки»

Закон Білорусі
«Про регулюван-
ня фінансових
установ» [14]

це юридична особа, яка має право здійснювати окремі
банківські операції та види діяльності, передбачені Бан-
ківським кодексом Республіки Білорусь, за винятком (у
сукупності) наступних банківських операцій: залучення
грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади
(депозити); розміщення залучених коштів від свого іме-
ні і за свій рахунок в кредити; відкриття і ведення бан-
ківських рахунків фізичних та юридичних осіб».

Вільний словник
по визначенням з
економіки, фінан-
сів та бізнесу [15]

кредитно-фінансові установи, формально не є банками,
але виконують деякі банківські операції.

The free
dictionary by
Farlex [16]

це фінансові установи, які надають банківські послуги
без дотримання правового визначення банку, тобто той,
який не має банківської ліцензії.
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Закінчення табл. 1

Автор Визначення

The biggest, Best
Investing glossary
on the WEB[17]

фінансова установа, яка не є комерційним банком від-
повідно з офіційним визначенням (таким закладом,
який тільки надає кредити, і не приймає депозити не
підпадають під офіційне визначення банк і не поширю-
ються ті ж правила).

Eglossary [18] установи, які не є банками, але займаються певною бан-
ківської практикою: надають кредитні гроші або при-
ймають депозити

Як бачимо, існують різні підходи щодо визначення цього по-
няття. Отож проаналізуймо їх. Перший підхід, що визначає
НБФУ як спеціалізованих фінансових посередників є найпоши-
ренішим у науковій літературі. Якщо його узагальнити, то НБФУ
— це вузькоспеціалізовані фінансові посередники, які акумулю-
ють вільні кошти суб’єктів господарювання з метою їх подаль-
шого розміщення на фінансовому ринку. По-перше, хочемо за-
уважити, що такий підхід є, на нашу думку найбільш раціо-
нальним: лаконічно та зрозуміло. Втім, у цьому визначенні не
показано ані ролі, ані місця цих учасників ринку, що, в контексті
нашого дослідження, є вкрай важливим для нас.

Наступний підхід, який базується на тому, що це професійні
учасники фінансового ринку, теж має право на існування. Але, в
межах фінансового ринку ми зустрічаємо таких суб’єктів, як
професійні учасники фондового ринку або ринку цінних паперів,
що значно звужує сферу їх діяльності. Окрім того, дано чіткий
перелік у Законі «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» до них належать торговці цінними паперами, депо-
зитарії, зберігачі цінних паперів, розрахунково-клірингові уста-
нови, реєстратори, інвестиційні компанії і фонди. З цього
положення не зовсім зрозуміло, чи можуть бути НБФУ профе-
сійними учасниками. Для того, щоб розібратися у цьому, візьме-
мо перелік НБФУ та спів ставимо з кожним видом професійної
діяльності:

Як свідчать дані таблиці не всі небанківські фінансові устано-
ви можуть бути професійними учасниками фондового ринку, а
тим більше фінансового. І це очевидно, адже ними можуть бути
лише ті компанії, які безпосередньо беруть участь на фондовому
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ринку: фінансові компанії, надають виключно ті фінансові послу-
ги, які зазначені в додатку до Свідоцтва про реєстрацію фінансо-
вої установи, а також ті, надання яких можливе лише за умови
отримання відповідних ліцензій/дозволів органів державної вла-
ди, що здійснюють державне регулювання відповідних ринків
фінансових послуг; інвестиційні фонди (і тут в законодавстві
«накладки»), як інвестиційні фонди; страхові компанії, як упра-
вителі інвестиційних фондів.

Таблиця 2
НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ

ЯК ПРОФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Професійні учасники фондового ринку

Небанківські
фінансові установи

То
рг
ов
ці

 Ц
П

Д
еп
оз
ит
ар
ії

Зб
ер
іг
ач
і

Ро
зр
ах
ун
ко
во

-
кл
ір
ин
го
ві

 к
ом
па
ні
ї

Ре
єс
тр
ат
ор
и

Ін
ве
ст
иц
ій
ні

 ф
он
ди

 і
ко
мп

ан
ії

Кредитні спілки – – – – – –

Страхові компанії – – – – – +/–

Ломбарди – – – – – –

Лізингові компанії – – – – – –

Довірчі товариства – – – – – –

Установи накопичувального пенсій-
ного забезпечення – – – – – –

Інвестиційні фонди – – – – – +

Фінансові компанії + + + + + +

Отож прирівнювати НБФУ до професійних учасників фінан-
сового ринку є не зовсім коректно, і потребує уточнення в кон-
тексті впливу на інвестиційну діяльність суб’єктів господарю-
вання.
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Інший підхід щодо НБФУ як основних конкурентів банківсь-
ких установ є також дуже важливим. Навколо цього питання ви-
рують дискусії стосовно того, які ж фінансові установи виникли
першими: банки чи пара банки, і чому вони виникли? Існує дум-
ка, що небанківські фінансові установи виникли через те, що, в
силу певних причин, банки не мають права, або не хочуть здійс-
нювати фінансові послуги. Це твердження дає підставу говорити,
про те, що у банків є серйозні конкуренти в особі НБФУ. В де-
яких країнах вони мають важливіше значення, ніж банки. Це за-
лежить від ступеня розвитку фінансового ринку в країні. Незва-
жаючи на важливість такого підходу, він нам також не показує
ролі НБФУ в інвестиційних процесах.

Останній підхід, який ми виділили є досить широким та зага-
льним, але його прихильники також є, тому й на нього варто зве-
рнути увагу. Він наголошує на тому, що НБФУ не є банками, але
виконують деякі банківські послуги. На наш погляд, якщо гово-
рити про кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії у відно-
синах яких присутній елемент кредиту, то такий підхід має право
на існування. Але, таким чином, прихильники не торкаються ін-
ших НБФУ: страхових компаній, довірчих товариств, інших фі-
нансових компаній. Також, вважаємо такий підхід неповним у
частині визначення НБФУ в інвестиційних процесах.

Для того, щоб надати визначення небанківської фінансової
установи в контексті реалізації інвестиційного процесу, варто
згадати, що інвестиції передбачають отримання комерційного
або іншого ефекту, або ж збереження вартості грошей в часі. Ми
визначилися, що НБФУ — важливі учасники інвестиційного
процесу: вони виступають постачальниками грошових ресурсів.
Ми підтримуємо ту думку, що НБФУ є фінансовими конвертера-
ми: кредитор-небанківська фінансово-кредитна установа, як і де-
бітор можуть змінювати характер своїх грошових зобов’язань.
Так, наприклад, кредитор може вкласти в небанківську фінансо-
во-кредитну установу одразу певну суму, а отримує вже регуляр-
ний щомісячний чи щорічний дохід. Аналогічно і дебітор може
отримати всю суму одразу, а сплачувати повинен буде малими
розмірами протягом певного часу.

Висновки з проведеного дослідження. Отож врахувавши пе-
реваги та недоліки у дослідженнях вищезгаданих вчених, хочемо
зазначити, що небанківські фінансові установи — це вузькоспе-
ціалізовані фінансові посередники, які або акумулюють, конвер-
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тують та направляють вільні грошові ресурси суб’єктів господа-
рювання в інвестиційні процеси з метою досягнення комерційно-
го або іншого ефекту або збереження вартості грошей у часі.
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Державної установи
«Інститут економіки та прогнозування НАН України

ВИКЛИКИ ДО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОДАТКУ
НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. В дослідженні проведено аналіз справляння податку
на додану вартість в аграрному секторі європейських країн, зок-
рема Польщі, виявлено позитивні та негативні сторони її функціо-
нування, а також розроблено практичні рекомендації щодо систе-
мних перетворень ПДВ аграрного сектору України за умов
інтеграційних процесів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: податок на додану вартість, агарний сектор.

АННОТАЦИЯ. В исследовании проведен анализ взимания налога
на добавленную стоимость в аграрном секторе европейских
стран, в частности Польши, выявлены положительные и отрица-
тельные стороны его функционирования, а также разработаны
практические рекомендации относительно системных преобразо-
ваний по НДС аграрного сектора Украины в условиях интеграци-
онных процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налог на добавленную стоимость, аграрный
сектор.

© І. М. Івасько, 2013
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SUMMURY. The study analyzes the tax on value added in the
agricultural sector of the European countries, in particular Poland,
revealed the positive and negative aspects of its operation, and
develop practical recommendations for systemic change in VAT
agrarian sector of Ukraine in the integration process.

KEYWORDS: value-added tax, the agricultural sector

Постановка проблеми. Значну роль в податковій системі аг-
рарного сектору України відіграє податок на додану вартість. По-
перше, сільськогосподарські товаровиробники тривалий час за
рахунок спецільних режимів ПДВ, мають можливість отримувати
дотації. По-друге, податок на додану вартість впливає вартість
товарів та послуг в процесі виробництва сільськогосподарської
продукції та на її ціну для кінцевого споживача. По-третє, важли-
вою стороною ПДВ є його повернення для експортоорієнтованих
сільськогосподарських підприємств.

Україна, ухваливши Угоду про партнерство та співробітницт-
во між Європейським Союзом та Україною, взяла на себе зо-
бов’язання конвергувати податок на додану вартість до стандар-
тів ЄС. В Європейському Союзі триває процес уніфікації подат-
кових систем, яка викликана податковою конкуренцією серед
країн-членів, зокрема й з податку на додану вартість. Таким чи-
ном, виникає необхідність у дослідженні уніфікації ПДВ в агар-
ному секторі європейських країн та в аналізі конвергенції вітчиз-
няного ПДВ, що справляється в галузі сільського господарства,
до стандартів ЄС, визначених Шостою Директивою Ради.

Об’єктом дослідження є процес оподаткування сільськогос-
подарських товаровиробників та справляння й конвергенції пода-
тку на додану вартість в аграрному секторі до вимог Європейсь-
кого Союзу.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологіч-
них засад і прикладних питань щодо взаємозв’язку розвитку та
ефективності виробництва і функціонування системи оподатку-
вання підприємств, зокрема ПДВ в аграрному секторі України.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження
є діалектичні методи наукового пізнання, системний підхід до
вивчення проблем застосування податку на додану вартість в аг-
рарному секторі.

Аналіз джерел. Проблему справляння податку на додану вар-
тість в галузі сільського господарства економіки Польщі та ін-
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ших європейських країн досліджували польські вчені К. Павлак,
Д. Забєльска, Р. Дзімяновіч, К. Дучковска-Малиш. Значний нау-
ковий внесок у розвиток теорії та законотворення щодо аграрно-
го сектору зробили відомі українські вчені В. Геєць, Л. Молда-
ван, Б. Пасхавер. Особливості застосування ПДВ в аграрному
секторі України досліджували такі вітчизняні вчені, як: М.
Дем’яненко, Л. Тулуш, В. Проніна, Н. Сеперович, С. Юшко. Про-
те подальшого дослідження за умов поглиблення євроінтеграцій-
них процесів, які виражаються зокрема в уніфікації податкових
систем, потребує процес конвергенції ПДВ аграрного сектору
України до європейських стандартів.

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є проведення
аналізу справляння податку на додану вартість в аграрному сек-
торі європейських країн, зокрема Польщі та України, виявлення
позитивних та негативних сторін його функціонування, а також
розробка практичних рекомендацій щодо системних перетворень
щодо ПДВ аграрного сектору України за умов інтеграційних
процесів.

Завдання полягають у розробці практичних рекомендацій що-
до наближення справляння податку на додану вартість в аграр-
ному секторі України до поставлених перед нею вимог Європей-
ським Союзом.

Виклад основного матеріалу. Уніфікація ПДВ в Європейсь-
кому Союзі за Шостою Директивою Ради полягає у визначенні
об’єкта та суб’єкта оподаткування, операцій, що підлягають опо-
даткуванню, ставок та порядку їх застосування, відшкодуванні
ПДВ тощо. З 1 січня 2006 року основна ставка ПДВ для країн-
членів Співтовариства не може бути нижчою 15 %, а додаткові
ставки не нижче 5 %. [2]

ПДВ — загальний податок на споживання, тобто на всі при-
дбані товари і послуги. Податок стягується на кожній стадії еко-
номічної діяльності з вартості, доданої на даній стадії. ПДВ спла-
чується усіма суб’єктами задіяними в процес виробництва та
реалізації товару і послуги, проте ПДВ не стягується з посеред-
ників і не відображається як стаття в їх балансі, ним обкладається
лише кінцевий споживач. ПДВ є пропорційним до ціни товарів та
послуг й не залежить від кількості операцій, які відбулись до ста-
дії, на якій стягується податок. Під час кожної операції сума
ПДВ, розрахована по відношенню до ціни товару чи послуги,
зменшується на суму податків, сплачених раніше по відношенню
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до ціни різних складових собівартості. Загальна сума, що пере-
кладається з одного суб’єкта на іншого на кожній стадії вироб-
ництва чи реалізації включає весь ПДВ попередньо сплачений,
проте він компенсується при кожному наступному продажу, за
виключенням продажу кінцевому споживачу.[1, ст.51]

Податок на додану вартість в аграрному секторі країн Євро-
союзу характеризується такими спільними рисами: 1) ставка —
стандартна та знижена; 2) режим справляння — загальний та фік-
сований. (Рис. 1).

Ставка Режим справляння

Стандартна ЗагальнийЗнижена Фіксований

ПДВ в аграрному секторі країн ЄС

Рис. 1. Основні риси ПДВ в аграрному секторі країн ЄС [5, с.402]

В країнах ЄС для товарів і послуг в аграрному секторі засто-
совуються переважно знижені ставки ПДВ (табл. 1).

Таблиця 1
СТАВКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄС [4]

Країна Стандартна
ставка, %

Знижена
ставка, %

Ставка для товарів
та послуг аграрної галузі, %

Німеччина 16 7 9

Франція 19,6 2,1/5,5 4/3,05

Італія 20 4/10 4

Ірландія 21 4,4/13,5 4,4

Велика Британія 17,5 5 5

Польща 23 5 5/8

Специфіка сільського господарства країн ЄС полягає в тому,
що там велику кількість складають дрібні сімейні ферми, які не
мають можливості вести складну бухгалтерію руху товарів і по-
слуг, а також не можуть нести збитки, пов’язані з веденням бух-
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галтерського обліку. У такому випадку, якщо річний валовий до-
хід такого підприємства не перевищує 800 000 євро, воно може
скористатися спрощеним (фіксованою ставкою) режимом з пода-
тку на додану вартість. За цим режимом сільськогосподарське
підприємство може реалізовувати власно вироблену продукцію й
надавати послуги без реєстрації платником ПДВ та ведення пода-
ткового обліку з ПДВ. Повернення від’ємного сальдо з ПДВ у та-
кому випадку не здійснюється, а застосовується компенсаційна
ставка 5 % при реалізації товарів та послуг і залишається підпри-
ємству [4].

В Польщі податок на додану вартість відповідно до Шостої
Директиви [2] справляється за двома режимами: спрощеним (фі-
ксованою ставкою) та загальним. За спрощеним режимом фер-
мер, у якого річний обсяг продажу сільськогосподарської проду-
кції та послуг не перевищує 20 000 злотих, не є платником ПДВ
та не здійснює облік продажу й видачі рахунків-фактур. Відшко-
дування податку полягає в тому, що покупець сільськогосподар-
ської продукції та послуг — платник ПДВ, сплачує фермеру ціну,
в яку закладено фіксовану ставку ПДВ 7 % і звітує про вхідне
ПДВ у спеціальній податковій декларації (Рис. 2). Відшкодуван-
ня ПДВ за фіксованою ставкою застосовується лише до сільсько-
господарської продукції та сільськогосподарських послуг, визна-
чених законом. До сільськогосподарської продукції, за якою
здійснюється відшкодування, належать: крупи, овочі, фрукти, лі-
сові і волоські горіхи, живі тварини і продукти тваринного похо-
дження, риба та інша рибна продукція (крім морських риб), м’ясо
та філе прісноводних риб, неїстівні відходи тваринництва, листя і
стружка з овочів, жолуді й каштани, добрива тваринного або рос-
линного походження та інше. До сільськогосподарських послуг, з
яких відшкодовується ПДВ за фіксованою ставкою відносяться:
послуги, пов’язані з сільським господарством і тваринництвом,
крім ветеринарних послуг, лізинг або оренда сільськогосподарсь-
ких машин і обладнання. Фермер, який не є платником ПДВ, мо-
же реалізовувати й інші товари і послуги на суму не більше
150 000 злотих за рік, в іншому випадку, фермер повинен пере-
йти на загальний режим оподаткування ПДВ.[3]

На нашу думку, режим за фіксованою ставкою має суттєвий
недолік. Через те, що фермер-неплатник ПДВ не веде бухгалтер-
ський облік, він не може розраховувати на повернення ПДВ за
придбані основні засоби, наприклад, трактор чи обладнання. Від-
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повідно, такий режим має переваги лише для малих суб’єктів го-
сподарювання — сімейних ферм, які займаються сільським гос-
подарством на переважно для задоволення власних потреб.

Продаж сільськогосподарської продукції (послуг) фермером-
неплатником ПДВ

Покупець-платник ПДВ виставляє рахунок-фактуру RR
фермеру (фермер отримує оригінал)

Покупець сплачує  за отримані товар та послуги на банківський
рахунок фермера-неплатника ПДВ в т.ч. з фіксованою ставкою
ПДВ

Рис. 2. Схема фіксованого режиму ПДВ в аграрному секторі Польщі [5]

Загальний режим оподаткування має місце за таких умов: у
попередньому фінансовому році фермер продав сільськогоспо-
дарської продукції на суму понад 20 000 злотих; зареєстрований
платником ПДВ та веде бухгалтерський облік. За загальним ре-
жимом ПДВ, що підлягає до сплати податковій інспекції, вирахо-
вується шляхом зменшення суми ПДВ, яка нарахована на вар-
тість проданих товарів та послуг на суму ПДВ, яка нарахована на
вартість придбаних товарів та послуг (Рис. 3).

ПДВ, нарахований на продаж товарів та послуг

ПДВ, нарахований на купівлю товарів та послуг

підлягає зменшенню

ПДВ, що належить до сплатити в податкову інспекцію
або повернення його платнику податків

Рис. 3. Схема загального режиму ПДВ в аграрному секторі Польщі [5]
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Після приєднання Польщі до Європейського Союзу, відповід-
но до Договору про вступ в галузі сільського господарства засто-
совувалась знижена ставка ПДВ — 3 %. Ця ставка діяла тільки на
час перехідного періоду протягом 4 років, так 01.05.2008 р., після
внесення поправок до закону в Польщі діяли три різні ставки
ПДВ на товари та послуги в галузі сільського господарства: 3 % ,
7 % і 22 %. У січні 2011 року ставки ПДВ аграрному секторі було
змінено, на даний час чинні такі ставки: 5 %, 8 % і 23 %. [3]

За зниженою ставкою 5 % оподатковуються:
♦ зерно;
♦ свіжі овочі та фрукти;
♦ молоко та молочні продукти;
♦ свіжі яйця;
♦ лісові та волоські горіхи.
За ставкою 8 % оподатковуються:
♦ свинина, яловичина, м’ясо птиці;
♦ соя, ріпак;
♦ корми для тварин;
♦ хімічні добрива: азот, фосфор, калій, за винятком хлориду

калію;
♦ засоби захисту рослин;
♦ ветеринарія;
♦ послуги, пов’язані з сільським господарством (сільськогос-

подарська техніка).
За ставкою 23 % оподатковуються:
♦ паливно-мастильні матеріали;
♦ електроенергія;
♦ газ, вугілля, дрова;
♦ води;
♦ трактори, машини та обладнання.
До недоліків загального режиму справляння ПДВ в Польщі, на

нашу думку, слід віднести те, що перейти на фіксований режим
фермер може на раніше, ніж за три роки. За таких умов фермер
може понести значних фінансових затрат через часткове відшко-
дування ПДВ. Проте позитивною стороною загального режиму
ПДВ є те, що фермер може скористуватися можливістю коригу-
вання вхідного ПДВ за придбані основні фонди, що зменшує по-
даткове навантаження на такого фермера.

Податок на додану вартість в Україні застосовується за став-
кою 20 % до 31 грудня 2013 року, а з 1 січня 2014 року — за ста-
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вкою 17 % та не має виключень для сільськогосподарських това-
рів та послуг. Проте сільськогосподарське підприємство, визна-
чене п. 209.6 Податкового Кодексу, може скористатися спеціаль-
ним режимом справляння ПДВ.[1]

Згідно із спеціальним режимом, сума ПДВ, нарахована сільсь-
когосподарським підприємством на вартість поставлених ним
сільськогосподарських товарів (послуг) використовується для
відшкодування суми податкового кредиту з ПДВ та за наявності
залишку суми податку — не сплачується до бюджету, а викорис-
товується для інших виробничих цілей.

Сільськогосподарські підприємства також отримують компен-
саційні виплати від переробних підприємств за поставлені ними
молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва за рахунок
ПДВ, що нараховується на цю продукцію.

Вважаємо, що застосування податку на додану вартість в ага-
рному секторі України має значні недоліки, які потребують тер-
мінового усунення. Один з них полягає в тому, що компенсаційні
виплати мають не лише пільговий, а й дотаційний характер щодо
визначеної продукції. Такі дотації суперечать вимогам Світової
організації торгівлі, оскільки спотворюють конкурентне середо-
вище на ринку сільськогосподарської продукції. [5, с. 395]

Ще одна проблема українського ПДВ полягає у ставках пода-
тку. З одного боку ставка 20 % у всій вітчизняній податковій сис-
темі для сільськогосподарських підприємств є вигідною, оскільки
вони можуть в значному обсязі відшкодувати податковий кредит,
з іншого — знижена ставка на сільськогосподарську продукцію
здешевлює вартість товарів та послуг для кінцевого споживача.

Висновки. Аналіз справляння ПДВ в аграрному секторі євро-
пейських країн, зокрема Польщі демонструє дотримання принципу
рівності всіх платників податків. Детально аналізуючи податок на
додану вартість фермерів Польщі, ми виявили такі позитивні його
сторони: 1) диференціація режимів справляння ПДВ, яка виокрем-
лює малий бізнес від великого, надаючи преференції першому; 2)
диференціація податкових ставок на сільськогосподарські товари та
послуги, яка забезпечує невелику частку податку у їх вартості.

Таким чином, податок на додану вартість в аграрному секторі
України потребує системних перетворень на шляху до гармонізації із
європейськими вимогами, які закладені у Шостій Директиві, а саме:

1) запровадження однієї або двох знижених ставок на сільсь-
когосподарські товари та послуги;
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2) усунути недоліки спеціального режиму ПДВ для сільсько-
господарських підприємств, які виражаються прихованими дота-
ційними заходами;

3) розмежування підходів справляння ПДВ за ознакою обсягу
землекористування (володіння), видом діяльності та обсягом обігу.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ

АНОТАЦІЯ. В статті розглядається аналіз показників діяльності
банків України та ВВП за даними банківської статистики, та пред-
ставлена поліноміальна апроксимація точок безрозмірних показ-
ників діяльності банків. Приведено аналіз рентабельності банків-
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ської діяльності в Україні та представлені порівняльні фінансові
умови залучення коштів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ризик, міжнародне кредитування, рентабель-
ність активів

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается анализ показателей
деятельности банков Украины и ВВП по данным банковской ста-
тистики, и представлена полиномиальная аппроксимация точек
безразмерных показателей деятельности банков. Приведен
анализ рентабельности банковской деятельности в Украине и
представлены сравнительные финансовые условия привлече-
ния средств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риск, международное кредитование, рента-
бельность активов

SUMMURY. The article is devoted to analysing the performance of
Ukrainian banks and Ukraine’s GDP on the basis of the banks
statistical data and suggests polynomial approximation of points
denoting dimensionless performance indicators of banks. The article
analyses the profitability of the banking operations in Ukraine and
provides the comparative analysis of financial terms for raising funds.

KEY WORDS: risk, international lending, return on assets

Постановка проблеми. Ризик, яким обтяжена економічна
діяльність, — це економічна категорія, що відображає характерні
особливості сприйняття заінтересованими суб’єктами еконо-
мічних відносин об’єктивно існуючих невизначеності та конф-
ліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прий-
няття рішень, оцінювання [1]. Ризик має діалектичну об’єктивно-
суб’єктивну структуру. Оцінка ризику є багатовимірною величи-
ною, що характеризує можливі відхилення від цілей, від бажано-
го (очікуваного) результату, можливу невдачу (збитки) з ураху-
ванням впливу контрольованих (керованих) і неконтрольованих
(некерованих) чинників, прямих і зворотних зв’язків.

Це означення ризику, який є характерним феноменом ринко-
вої економіки, ґрунтується на системному підході до цієї еконо-
мічної категорії, вказує на необхідність ретельного аналізу впли-
ву на об’єкти (процеси) оцінювання та керування багатьох
внутрішніх та зовнішніх чинників, вплив надсистеми, а також
урахування ставлення до ризику суб’єктів господарювання
(суб’єктів ризику) [2].



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

413

Розглядається міжнародне кредитування, як форма руху пози-
кового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де
кредиторами і позичальниками виступають суб’єкти різних країн.
Суб’єктами цих відносин виступають приватні фірми, комерційні
банки, кредитні організації, нефінансові заклади, держави та
державні органи, а також регіональні міжнародні банки розвитку,
міжнародні фінансові інститути. Отже, міжнародний кредит —
це економічні відносини, які виникають між кредиторами і пози-
чальниками різних країн з приводу надання, використання та по-
гашення позики. Кредитні відносини складаються на принципах
повернення, терміновості, платності,гарантованості. До ризиків
операторів міжнародного ринку банківських кредитів відносять [3]:

a) кредитний ризик, або ризик неплатоспроможності позича-
льника;

b) валютний ризик, пов’язаний з коливаннями валютного курсу;
c) регіональний ризик (ризик, пов’язаний з діяльністю в пев-

ному регіоні чи в одній країні);
d) органічний ризик, пов’язаний зі змінами ринкових умов і

якості всього сектору фінансового ринку;
e) ризик зміни ціни товару після укладення контракту;
f) відмова імпортера від прийняття товару, особливо при інка-

совій формі розрахунку;
g) помилки в документах чи оплаті товарів;
h) зловживання чи розкрадання валютних коштів;
i) коливання процентних ставок.
Тому підходи до мінімізації ризиків міжнародного кредиту-

вання являються актуальною проблемою.
Аналіз основних джерел:
Питання мінімізації ризиків міжнародного кредитування до-

сліджували зарубіжні вчені економісти: Р. Барро, Ш. Бланкарт,
Д. Долан, Дж. Кейнс, А. Лернер, Ф. Модільяні, А. Пігу, Д. Рікар-
до, Д. Сакс, П. Самуельсон, Д. Сорос, Д. Стігліц та інші. Також
зазначені проблеми знайшли відображення у роботах українських
вчених: О. Білоруса, С. Боринця, І. Бураковського, В. Вітлін-
ського, А. Гальчинського, О. Єременка, Г. Климка, Л. Красавіної,
Д. Лук’яненка, В. Новицького, Ю. Пахомова, Г. П’ятаченка,
Д. Полозенка, Ю. Полунєєва, А. Поручника, О. Плотнікова,
В. Рокочої, В. Суторміної, В. Федосова, А. Філіпенка та інших.

Разом з тим в Україні необхідно акцентувати увагу на розроб-
ки в сфері аналізу кредитних рейтингів країн та висвітлення ком-
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плексу питань, пов’язаних з державними зовнішніми запозичен-
нями, а також вирішення проблеми ефективності використання
кредитних коштів.

Постановка задачі. Міжнародне рейтингове агентство Moo-
dy’s знизило рейтинги 11 українських банків, включаючи Ощад-
банк (Україна), ОТП Банк Україна, Приватбанк, Райффайзен
Банк Аваль, Укрексімбанк, з негативним прогнозом, про що го-
вориться в повідомленні агентства. Головна причина зниження
позицій українських емітентів пов’язана з тим, що спадають су-
веренні рейтинги України.

Moody’s знизило рейтинг державних облігацій України на
один щабель — до B3 з B2 з негативним прогнозом. Також рей-
тингове агентство Standard & Poor’s знизило довгострокові суве-
ренні рейтинги України з BB-до B. Експерти Standard & Poor’s
зберегли «негативний» прогноз по рейтингах. Аналітики Standard
& Poor’s керувалися тими ж міркуваннями, що і Moody’s.

Автори рейтингів називають три основні причини погіршення
показників України:

1). Нерозвинені політичні та економічні інститути. Аналітики
кажуть про непрозорість прийняття політичних рішень і про за-
надто повільне просування реформ. У цьому ж контексті згаду-
ється нездатність уряду домовитися з РФ про нову ціну на газ.
Також аналітики відзначають посилення адміністративного тиску
на економіку. Зокрема, у звіті Moody’s згадуються спроби Націо-
нального банку України (НБУ) регулювати валютний ринок ад-
міністративними методами.

2). Проблеми з ліквідністю. Українська економіка потерпає від
нестачі грошей, у тому числі від нестачі притоку валюти. Золото-
валютні резерви України знизилися на 23 % за 2012 рік і досягли
критично низької позначки. Експерти відзначають, що це сталося
через інтервенції НБУ на валютному ринку, метою яких було шту-
чне утримання будь якою ціною курсу гривні протягом 2012 року.

3). Слабкі економічні перспективи України в короткостроко-
вій і середньостроковій перспективі. Експерти констатують, що
Україна вкрай залежить від ситуації на зовнішніх сировинних
ринках. У 2013 році на українській економіці так чи інакше від-
іб’ються глибока криза в Єврозоні, фінансові проблеми в США і
уповільнення економічного зростання в Китаї.

Падіння міжнародних рейтингів України означає, що найбли-
жчим часом будуть погіршені кредитні рейтинги внутрішніх
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українських позичальників — компаній, фінансових організацій
та міст. Що, власне, зараз й відбувається.

Тому розробка підходів до мінімізації ризиків міжнародного
кредитування є актуальною проблемою.

Виклад основного матеріалу:
Необхідно зазначити, що банківський сектор України має

високий рівень дезінтегрованності та характеризується наявні-
стю великої кількості недостатньо капіталізованих, часто «ки-
шенькових» банків [4]. Ця та інші «родові» вади національного
банківського сектору, незважаючи на вражаючі темпи його
розвитку протягом останніх років, не дають можливості ствер-
джувати про його адекватність потребам розвитку національ-
ної економіки, у тому числі експортного сектору. Низька капі-
талізація українських банків, брак довгострокових та конку-
рентоздатних за вартістю фінансових ресурсів не дозволяють
українським банкам активно виступати фінансовим локомоти-
вом розвитку.

В таблиці 1 приведені абсолютні показники в млн. грн. діяльнос-
ті банків України та ВВП за даними банківської статистики [5].

Таблиця 1
АБСОЛЮТНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ВВП (млн грн)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Д
еп
оз
ит
и

40470 67204 90935 147094 202929 318 389 436 727 349 636 439 443 524 909

К
ре
ди
ти

46736 62503 87519 142277 245523 430 052 741 816 726 296 750 539 813 864

Зо
бо
в’
яз
ан
ня

53913 87352 115926 188427 297613 529 818 806 823 753 242 804 361 898 785
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Закінчення табл. 1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

А
кт
ив
и 67774 100234 134348 213878 340179 599 396 926 086 873 450 942 090 1 054 272

В
ла
сн
ий

 к
ап
іт
ал

9983 12882 18421 25451 42566 69 578 119 263 120 208 137 728 155 487

П
ри
б/

 зб
ит
ки

685 827 1263 2170 4144 6 543 7 304 -31 492 -13 027 -7 708

Го
ті
вк
ов
і к
ош

ти

9043 8459 13851 24919 26493 37 102 38 954 102 692 131 666 141 608

В
В
П

267344 345113 441452 544153 720731 948056 913345 10825691316600 1505000

Результати табл. 1 проілюстровані на графіку рис. 1.
З рис.1 видно, що зростаючі значення ВВП, окрім 2009 р., ма-

ють експоненціальну тенденцію росту. Спад активів, депозитів,
зобов’язань спостерігається в 2010 р., що обумовлюється постк-
ризовою інерцією.

На нашу думку аналіз абсолютних показників не враховує ба-
гато чинників (наприклад зміну валютних курсів, інфляцію, ін-
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ституціональні перетворення), тому розглянемо показники у без-
розмірному — відносному вираженні до ВВП.

Рис. 1. Динаміка абсолютних показників діяльності банків та ВВП

На рис. 2 представлено графіки, що демонструють дані
табл. 2. З рис. 2 спостерігається чітка тенденція росту до 2009 р.,
що пояснюється кризою 2008 р. та післякризовою інерцією 2009
року. В той же час графік ілюструє спад всіх відносних до ВВП
показників, починаючи з 2009 р.

Рис. 2. Динаміка відносних показників діяльності банків України до ВВП
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На рис. 3 представлена поліноміальна апроксимація точок
безрозмірного показника відношення активів до ВВП за допомо-
гою многочлена 5-го порядку вигляду:

5_ 4 3_ 20.0007 0.0166 0.1373 0.4563 0.6401y x x x x х= + +

зі стандартною похибкою відхилення: 0,9277 та відношення кре-
дитів до ВВП за допомогою многочлена 5-го порядку вигляду:

5 _ 4 3 _ 20.0003 0.0092 0.0822 0.2811 0.4018y x x x x х= + +

зі стандартною похибкою відхилення: 0,9334

Рис. 3. Поліноміальна апроксимація з прогнозом на півроку 2013 р.
відношення активів до ВВП та кредитів до ВВП

За такою апроксимацією прогнозне значення відношення ак-
тивів до ВВП на півріччя 2013 року має тенденцію до зростання
на рівні кінця 2010 року. За такою апроксимацією прогнозне зна-
чення відношення кредитів до ВВП на півріччя 2013 року має те-
нденцію до зростання на рівні кінця 2011 року.

На рис.4 представлена динаміка відносних показників всере-
дині банківської системи до сумарних активів.
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Рис. 4. Динаміка відносних показників всередині банківської системи
до сумарних банківських активів України

З рис.4 видно, що показник відношення Зобов’язань до Акти-
вів показує майже рівномірну тенденцію; показник відношення
кредитів до Активів після 2008 р. мав тенденцію росту; показник
відношення Депозитів до Активів — різкий спад з 2006 по 2010
рр.; показник відношення Власного Капіталу до Активів не пока-
зує чутливості до кризових станів, в той же час, коли показник
відношення готівкових коштів до Активів банків з 2006 р по 2009
р. показує значний спад. Як результат посткризовості банківсь-
ких систем відношення прибутків до Активів спостерігається до
2009 р., після чого можна тільки спостерігати тенденцію росту
збитків по відношенню до Активів.

Проблема підвищення ефективності діяльності актуальна для
українських банків. Необхідно зазначити, що до 2006 року рівень
рентабельності активів (ROA) становив 1,62 %, а у 2007р. україн-
ські банки досягли суттєвого прогресу в плані підвищення ефек-
тивності діяльності і ROA становив 2,9 %, що було найвищим
показником за останні 10 років. Проте після кризи у 2008р. він
значно впав до рівня 1,3 % а у 2009-2010р. дійшов до взагалі
від’ємної позначки –1,5 %. На сьогодні ситуація значно поліпши-
лась і банки поступово повертаються на свій старий рівень,
відтак рентабельність активів в ОТП Банку складає 2,6 %
(табл. 2) [6].
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Таблиця 2
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ БАНКІВ УКРАЇНИ (ROA) [5]

Банк 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7

ОТП БАНК 2,90 % 1,30 % 0,20 % -1,50 % 2,50 % 2,60 %

ФІНАНСИ
ТА КРЕДИТ 1,40 % 1,90 % 0,80 % -2,30 % -0,80 % -0,40 %

БРОКБІЗНЕС-
БАНК 0,90 % 0,60 % 0,50 % 0,10 % 0,30 % 0,10 %

УКРГАЗБАНК 0,70 % 1,00 % 1,40 % -36,50 % 0,10 % -19,90 %

СБЕРБАНК РОСІЇ 1,30 % 1,00 % 1,00 % 0,20 % -14,80 % 1,50 %

КРЕДИТПРОМ-
БАНК 0,80 % 0,20 % 0,20 % -2,30 % 0,20 % -5,50 %

ІHГ БАНК
УКРАЇНА 2,40 % 1,90 % 2,40 % 1,50 % 2,80 % 1,60 %

БАНК ФОРУМ 0,40 % 0,40 % 0,10 % -3,40 % -23,40 % -7,40 %

ПІВДЕННИЙ 1,10 % 1,20 % 1,60 % 0,60 % 0,40 % 0,50 %

ЕРСТЕ БАНК 0,00 % 0,10 % 0,00 % -4,10 % -1,40 % -1,70 %

Що стосується показників рентабельності банків України то
починаючи із 2007 р. спостерігається їх зниження, а останні три
роки характеризуються не ефективною діяльністю банківської си-
стеми, хоча й в останні роки відбулися певні позитивні зміни в
ефективності діяльності банків, зокрема — підвищення рентабель-
ності активів завдяки зниженню адміністративних витрат (рис. 5).

Однак, хоча і спостерігається тенденція до поліпшення якості
активів банків після значного падіння, насторожує поліпшення
результативних показників їх діяльності за рахунок зниження рі-
вня відрахувань у резерви за активними операціями, при новому
зростанні обсягів діяльності й обсягів кредитного портфеля.

Витрати банків України значно зросли в кризові роки, і хоча
зараз ситуація покращується, вони досі залишаються на високому
рівні і становлять 11,0 млрд. грн.

Необхідною умовою ефективного функціонування банків є
забезпечення ефективної їх діяльності за умови високої фінансо-
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вої стабільності, тобто допустимих ризиків. Виконання цієї вимо-
ги передбачає, що банки отримують відносно стабільний щоміся-
чний прибуток.

Рис. 5. Показники рентабельності банківської системи України

Ще одним важливим показником діяльності банків є суттєве
підвищення рентабельності капіталу. Рентабельність капіталу
почала падати з 2009 р. і критично впала з 8,51 % до –32,52 %,
цьому сприяла не стабільна фінансова ситуація на світовому рин-
ку, але з вщуханням кризових наслідків у 2010 р. ситуація почала
поліпшуватись, відтак показники за 2010 р. зросли вже до -10,19
відповідно активи також значно покращились у порівнянні з кри-
зовим роком. На 2011р. рентабельність капіталу склала –5,27 %.

Деякі негативні тенденції 2009 р. таки вдалося подолати в
2011 р.: зростає адекватність капіталу, хоча у порівнянні з 2010
роком зазначений показник знизився, зменшилися збитки та час-
тка проблемних кредитів. Можна виділити три основні тенденції,
що характерні для банківської системи у 2011 році: повернення
депозитів, відновлення стабільності, зменшені обсяги кредиту-
вання та збільшені інвестиції в цінні папери, високий рівень про-
блемної заборгованості за кредитами.

Тривале економічне пожвавлення, відновлення довіри до банків-
ської системи і відсутність інших інвестиційних можливостей при-
вабило вкладників до банків. Внаслідок цього банківська система у
2011 році повністю досягла і перевищила рівень депозитної бази
докризового періоду. У 2011 році фінансовий стан і стан капіталу в
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банківській системі значно покращились. Загальні збитки зменши-
лись майже в три рази у порівнянні з 2010 роком (до 7,7 млрд. грн. у
2011 році у порівнянні з 34,8 млрд. у 2009 році) в умовах різкого
зменшення відрахувань до резервів на покриття збитків за позика-
ми, стабільного операційного доходу і скорочених адміністративних
витрат. Незважаючи на сумарний негативний фінансовий результат,
все більша кількість банків у 2010 р. вийшла з мінусу, знову на при-
буткову діяльність. За даними НБУ, кількість збиткових банків зме-
ншилася з 64 станом на кінець 2009 року до 31 станом на
01.02.2012. У 2011 році банки мали змогу покращити стан свого ка-
піталу (завдяки значному вливанню капіталу акціонерами і скоро-
ченню збитків). Так, показник адекватності капіталу досяг рівня
18,9 % станом на кінець року (виріс з 14 % на кінець 2008 року та з
18,1 % на кінець 2009 року), а обсяг регулятивного капіталу збіль-
шився на 17,5 млрд. грн. у 2010 р. (табл. 3).

Таблиця 3
ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ І САЛЬДО ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

В 2006—2011 рр.

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Відношення са-
льдо поточного
рахунку до ВВП

0,04 0,07 0,06 0,08 0,03 0,04

Темпи інфля-
ції % 11,6 16,6 22,3 12,3 9,1 4,6

Інвестиції в ос-
новний капітал
млн грн

125254,0 188486,0 233081,0 151777,0 171092,0 238625,0

Джерело: складено авторами за даними [7].

Особливістю кредитної експансії в Україні є формування зна-
чної частини приросту за рахунок зростання обсягів кредитуван-
ня в іноземній валюті. За розрахунками у період з 2006р. по 2009
рік обсяги кредитування у національній валюті зросли в 19,5 ра-
зи, в іноземній — у 16,3 рази.

Разом з тим, починаючи з 2006 року спостерігалась тенденція
до випереджаючого збільшення валютних кредитів. Останнім ча-
сом (2010—2011 рр.) ця тенденція зменшилась у бік зростання
кредитів в національній валюті.
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Але, маючи досить вузьку власну базу для надання довгостро-
кових та дешевих кредитних коштів, комерційні банки України
останнім часом досить активно залучають ресурси на міжнарод-
них фінансових ринках. Це відбувається з використанням насту-
пних каналів [8]:

1. Залучення ресурсів міжнародних фінансових установ шля-
хом участі у програмах розвитку (МБРР, МФК, ЄБРР тощо);

2. Співробітництво з цільовими фондами (НУФ);
3. Залучення коштів через співробітництво з ЕКА («Гермес»,

КФВ, Ексімбанк США, «САЧЕ», «КОФАС» тощо);
4. Розміщення євробондів.
Найбільш фінансово привабливими є умови, що пропонують-

ся міжнародними фінансовими установами (МБРР, МФК, ЄБРР)
(табл. 4).

Таблиця 4
ПОРІВНЯЛЬНІ ФІНАНСОВІ УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ [9]

МФУ ЕКА Євробонди

МБРР ЄБРР Гермес Ексім
США

КОФ
С

B
N

P 
Pa

rib
as

У
кр
С
иб
ба
нк

U
ni

C
re

di
t

B
an

k 
«У

кр
со

-
цб
ан
к»

Вартість за-
лучення ко-
штів, % річ-
них станом
на 01.01.11

5,5
(USD)

5,0
(EUR)

5,9
(EUR)

6,7
(USD)

5,8
(EUR)

8,95
(USD)

9,0
(USD)

Середній те-
рмін залуче-
ння, років

> 15 > 5 3-5 3-5 3-5 3 3

Можлива ва-
ртість розмі-
щення кош-
тів, % річних

10-11 8-10 9-11 10-12 9-11 12-14 12-14

Можливі те-
рміни розмі-
щення кош-
тів, років

≥ 5 ≥ 5 3-5 3-5 3-5 ≤3 ≤3
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Проте, доступ до цих ресурсів є дуже обмеженим, зважаючи
на складні процедури їх залучення, необхідність отримання дер-
жавних гарантій, високі вимоги прийнятності, жорсткі процедури
закупівель тощо.

Висновки. Серйозну альтернативу фінансуванню з боку МФУ
становлять ресурси, що залучаються через ЕКА. По оцінкам, що-
річно таке фінансування становить приблизно $60-70 млн. Розви-
тку цього напрямку заважає низький кредитний рейтинг України,
який на 2 рівня нижчий ніж у Росії, внаслідок чого імпортери
мають сплачувати високу страхову премію, що значно підвищує
вартість ресурсів. Також стримує його використання і обмеження
щодо вибору постачальника — ним має бути виключно постача-
льник з країни, яка надає кредит.

Найбільш динамічно розвивається напрямок прямого залучення
коштів комерційними банками України. Проте, і у цьому випадку
обмеженнями є вартість ресурсів та строки залучення коштів.

Співпраця з міжнародними фінансово-кредитними установами
дала змогу Україні вийти з глибокої економічної кризи і досягти
певного економічного зростання починаючи з 2000 року, а також
пережити тяжку фінансову кризу 2008—2009 років.

За рахунок іноземних кредитів з’явилася можливість безпере-
бійно працювати багатьом галузям економіки країни: енергетиці,
промисловості, сільському господарству та ін.

На нашу думку, відмова від кредитування міжнародними фі-
нансово-кредитними організаціями призведе до ситуації, коли
зменшаться субсидії держави в сільському господарстві, промис-
ловому виробництві, соціальній сфері і це неминуче призведе до
падіння рівня життя всіх верств населення в Україні.

Крім того, на наш погляд, ще й досі має місце неспроможність
кредитування великих інвестиційних проектів українськими ко-
мерційними банками з-за нестачі кредитних ресурсів.

Позитивні результати від діяльності міжнародних фінансово-
кредитних організацій в Україні можна вважати суттєвими тільки
за умови розгляду макроекономічної стабілізації на тривалий пе-
ріод, а не в моменти отримання кредитних коштів, тобто резуль-
тати повинні бути сталими і підтримуватися під впливом ринко-
вих регуляторів.

На сьогоднішній день політика України спрямована на під-
тримку кредитних відносин з МВФ і Світовим Банком, оскільки
надання позик іншими світовими кредиторами та обсяг інозем-
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них інвестицій залежать в першу чергу від стану відносин уряду
України з Міжнародним валютним фондом.
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ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОБЛЕМ

АНОТАЦІЯ. Розглянуто сучасний стан місцевих позик у вітчизня-
ній економіці, проаналізовано зарубіжний досвід використання мі-
сцевих запозичень, окреслено можливості його впровадження в
Україні та запропоновано здійснити ряд заходів з метою підви-
щення ефективності використання запозичених коштів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: місцевий бюджет, місцева позика, муніципальні
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрено современное состояние местных
займов в отечественной экономике, проанализирован зарубежный
опыт использования местных займов, обозначены возможности
его внедрения в Украине и предложено осуществить ряд мер по
повышению эффективности использования заемных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: местный бюджет, местный заем, муниципа-
льные облигации, финансовый кризис, инвестиционные проекты.

SUMMURY. The current status of municipal bonds in the domestic
economy, the foreign experience using local borrowings, outlined the
possibility of its implementation in Ukraine and offered to take a
number of measures to improve the efficiency of the borrowed funds.

KEYWORDS: local budget, municipal bonds, municipal bonds,
financial crisis, investment projects.

Постановка проблеми. Проблема фінансового забезпечення
місцевих бюджетів завжди була актуальною для України, а в те-
перішній економічній та політичній ситуації в країні постала
особливо гостро. Скорочення обсягів виробництва призводить до
зменшення доходів місцевих бюджетів і неможливості безпере-
бійного виконання всіх покладених на місцеві органи влади фун-
кцій. Брати кредити в банківських установах дорого, а розрахо-
вувати на одержання коштів органів державної влади вищого
рівня (субвенцій, дотацій, короткострокових позичок) в сучасний
період економічної кризи не завжди є виправданим. Тому вини-
кає необхідність у використанні інших дієвих шляхів поповнення
місцевих бюджетів.

Питанням місцевих позик займались чимало дослідників, зок-
рема, Веліхов Л.П., Сірінов М.А., Кравченко В.І., Василик О.Д.,
Опарін В.М., Сунцова О.О. та ін. Ці вчені досліджували загальні
питання, тому важливо визначити сучасний стан ринку місцевих
позик, оскільки останній ускладнюється світовою фінансовою
кризою, нестабільністю грошової системи України та має суттє-
вий вплив на подальший розвиток економіки.

Формулювання цілей статті. Очевидно, що українська еко-
номіка перебуває на етапі трансформаційних змін, забезпечення
її розвитку потребує значних джерел, у список яких входять і мі-
сцеві позики, саме тому дослідження даної теми є надзвичайно
актуальним.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток ринку
місцевих запозичень в Україні відбувався під впливом форму-
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вання правової бази, яка його регулювала. Активне формування
нормативно-правової бази, яка б регулювала весь спектр право-
вих відносин, які виникають у процесі випуску, розміщення та
погашення облігацій місцевої позики розпочалося вже у 1998 ро-
ці, але базові документи прийняли після 2000 року [6]. У 2001
році Верховна Рада України ухвалила Бюджетний кодекс Украї-
ни, який закріпив право місцевих рад та Верховної Ради АРК
Крим приймати рішення про здійснення запозичень, а вже у 2010
новий Бюджетний кодекс визначив основні аспекти здійснення
місцевих позик в Україні. Згідно з ним, місцеві позики є нетради-
ційним джерелом залучення фінансових ресурсів в місцевий бю-
джет для зміцнення фінансової самостійності місцевого самовря-
дування. Використовуючи такий механізм державні органи
можуть впливати на регіональну політику шляхом мобілізації за-
ощаджень та накопичень суб’єктів господарювання [1].

Позики — це операції, пов’язані з одержанням коштів на умо-
вах поверненості, платності і строковості, у результаті яких
з’являються зобов’язання перед бюджетом, пов’язані з повернен-
ням цих коштів. Позики в місцевий бюджет можуть здійснювати-
ся лише з бюджету розвитку, або для покриття касових розривів
у період виконання наповнення місцевого бюджету. Вони вини-
кають у наступних випадках: позики (позички) з бюджетів вищо-
го рівня; позики в комерційних банках; бюджетні гарантії при
позиках комерційних структур, у тому числі на потребу дохідної
частини місцевого бюджету (у частині будівництва шкіл, ліка-
рень і т.д.); випуск муніципальних позик [1].

Слід зазначити, що залучення фінансового ресурсу на інвес-
тиційні потреби місцевого самоврядування з фінансового ринку
останнім часом набуває все більшої ваги. Вагомі теоретичні та
практичні здобутки в зарубіжних країнах досягнуті у сфері муні-
ципальних запозичень. Розвинуті в них фінансовий, а в його
складі фондовий ринки зумовлюють значні параметри диверси-
фікації та ємності ринку муніципальних запозичень як ефектив-
ного інструменту перерозподілу грошових ресурсів в інвестицій-
ну сферу на територіальному рівні, дієвого засобу фінансування
інвестиційних видатків органів місцевого самоврядування. За по-
казником «відношення обсягу місцевих запозичень до валового
внутрішнього продукту», «середнє значення вказаного показника
для країн Європейського Союзу перевищує 5 % ВВП» . При цьо-
му в Іспанії цей показник становить 9,1 %, у Норвегії — 9,7 %,
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Бельгії — 9,8 %, а в Німеччині — 26,8 %. В Україні ж його зна-
чення не перевищує 1 % [2, c. 31].

Як зазначають О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк, В.І. Кравченко —
найпоширенішими за кордоном формами місцевих запозичень є об-
лігаційні позики, кредити фінансово-банківських установ та міжбю-
джетні позики [2, c. 32]. По обороту ринку муніципальних облігацій
на першому місці США, значну долю ринку займають європейські
країни, також Латинська Америка та Азія (насамперед Японія).

Принциповим моментом у системі муніципальних запозичень
у світі, передусім в європейських країнах слід вважати той факт,
що держава є гарантом зобов’язань органів місцевого самовряду-
вання, завдяки чому можна здійснювати запозичення на вигідні-
ших для них умовах. У цих країнах рейтинг цінних паперів за мі-
сцевими запозиченнями наближається до рейтингу боргових
цінних паперів держави. Надаючи гарантії за місцевими позика-
ми, держава здійснює певні заходи для мінімізації ризику. Доці-
льність запровадження такої схеми в Україні обґрунтована з по-
зицій основних концептуальних засад державної регіональної
політики, якими задекларована солідарна участь держави та регі-
онів у забезпеченні соціально-економічного розвитку останніх.
Чинна ж система муніципальних запозичень в Україні, відповід-
но до вимог законодавства, побудована так, що її функціонуван-
ня забезпечується у своєрідному автономному режимі на власний
повний ризик органів місцевої влади. [2, c. 32]

Для прикладу, в окремих регіонах Росії набув поширення ме-
ханізм промислових позик через використання отриманих у ре-
зультаті муніципальних запозичень коштів на фінансування про-
грам реструктуризації, модернізації виробництва промисловими
підприємствами.

А у Великій Британії, Японії, Франції, США та деяких інших
країнах набуло поширення проектне фінансування, яке передба-
чає забезпечення чіткої відповідності позичених коштів напря-
мам їх вкладання, тобто закріплення їх за конкретним об’єктом

Україна також має досвід муніципальних запозичень, але казати
про системність цього сегменту фінансового ринку ще зарано. Про-
те емісія місцевими органами влади цінних паперів має свої перева-
ги по відношенню до інших джерел запозичення, зокрема:

− забезпечення регіональних бюджетів додатковими фінансо-
вими ресурсами на проекти що потребують середньо і довгостро-
кового терміну інвестування;



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

429

− трансформація вільних коштів населення в інвестиції;
− можливість самостійного визначення умов запозичення;
− залучення в економіку регіонів коштів іноземних інвесто-

рів, що сприятиме підвищення рейтингу країни в цілому;
− стимулювання становлення в регіоні сучасного фондового

ринку та його інтеграцію у державний і міжнародний ринки капі-
талів.

Сучасний стан ринку місцевих позик яскраво простежується
на основі розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Згідно результатів розміщення внутрішньої державної позики за
грудень 2010 року можна навести наступні показники: кількість
виставлених облігацій складає 1000 штук з номінальною вартіс-
тю 1000грн. та рівнем дохідності 12,5 %. Якщо ж порівнювати
дані показники за грудень 2009 року, то можна зазначити, що кі-
лькість і номінальна вартість облігацій внутрішньої державної
позики були аналогічні 2010 року, проте рівень мінімальної до-
хідності облігацій у грудні 2009 року становив 20 %, що на 8 % є
вищим за аналогічний період 2010 року. Отже, спостерігається
тенденція до зниження мінімального рівня дохідності облігацій
внутрішньої державної позики. Найбільшими емітентами обліга-
цій за 2009—2010 роки стали Львів, Донецьк, Київ, Суми, Дніп-
ропетровськ [5].

Серед причин відносно низької поширеності муніципальних
запозичень в Україні — високі ризики їх здійснення. Найбільш
поширеними називають ризики неплатежу, правові та макроеко-
номічні ризики. До правових слід віднести ризик зміни законо-
давства, що може призвести до погіршення умов інвестування як
для емітента, так і для інвестора.

Наступним фактором, що стримує розвиток ринку муніципа-
льних запозичень, слід назвати обмеженість кола інвесторів. До-
свід розвинутих країн свідчить про те, що основними інвестора-
ми виступають населення та інститути спільного інвестування і
недержавні пенсійні фонди. Це дозволяє акумулювати вільні ко-
шти населення і частково перевести їх із тіньової економіки в ін-
вестиції. Недовіра населення України до державних цінних папе-
рів та недержавних інвестиційних інститутів ( таких як пенсійні
фонди та страхові компанії) обумовлена наступними фактора-
ми [4]:

• нестабільна політична ситуація в країні;
• високі темпи інфляції, знецінення національної валюти;
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• наявність негативного досвіду розміщення грошових коштів
в державних та комерційних фінансових установах;

• відсутність пільгових умов оподаткування доходів отрима-
них від інвестування.

Наступною проблемою місцевих запозичень є низький рівень
інвестиційних планів і проектів. Як показує практика розвинутих
країн, найбільш ефективним може бути використання засобів по-
зики в виробничих проектах, що мають конкретну економічну
віддачу і відіграють важливу роль в соціально-економічному роз-
витку регіону. Це сприяє створенню нових робочих місць, збіль-
шенню податкових надходжень, зменшенню соціальної напруги в
регіоні.

В Україні бракує розвинутої інфраструктури ринку муніципа-
льних запозичень. Це передусім біржі, на яких здійснюється ко-
тирування муніципальних цінних паперів, їх купівля-продаж.
Виникає потреба в кваліфікованих лід-менеджерів, що забезпе-
чують організацію випуску цінних паперів, рейтингових агентст-
вах,юридичних компаніях, що мають досвід роботи з муніципа-
льними облігаціями, а також фінансових посередниках.

Недостатня прозорість місцевих бюджетів також негативно
впливає на розвиток ринку муніципальних запозичень.

Аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку ринку
місцевих позик, а також проблем становлення цього ринку в
Україні дозволяє висловити наступні пропозиції щодо напрямів
його подальшого розвитку. Доцільним є створення необхідних
державно-правових умов розвитку ринку, ухвалення Закону
України «Про місцеві запозичення та гарантії», розробка та ухва-
лення нормативно-методичних актів, які регламентуватимуть по-
рядок управління та обслуговування боргу органів місцевого са-
моврядування, законодавче визначення об’єктів застави за міс-
цеві позики, форм їх гарантування, створення умов для місцевих
запозичень в іноземній валюті, податкового стимулювання нере-
зидентів, які інвестують кошти у місцеві запозичення в Україні,
утворення спеціальних та цільових фондів органів місцевого са-
моврядування для забезпечення та погашення муніципальних за-
позичень, розширення переліку емітентів місцевих облігаційних
позик, проектного використання запозичених коштів, стабілізації
фінансового стану позичальників, обмеження сукупного муніци-
пального боргу, створення банків комунального кредиту, синди-
кованого та взаємного кредитування, установ з управління кому-
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нальним боргом, мають бути запроваджені кілька груп муніципа-
льних цінних паперів, зокрема облігації під загальні зо-
бов’язання, облігації під дохідні проекти, облігації промислового
розвитку, облігації комунальних підприємств тощо. Необхідно
вдосконалити діяльність Національного банку України на ринку
місцевих позик [3]. Доцільно, щоб він брав під заставу 95 % об-
сягу внутрішніх запозичень при здійсненні рефінансування, по-
дібно до того, як це робиться з ОВДП. Слід запровадити проце-
дури інформування Міністерством фінансів України вітчизняних
емітентів при їх виході на зовнішні ринки про обсяги та вартість
їх запозичень. Міністерство фінансів України також в рамках си-
стеми управління державним боргом мало підтримувати лік-
відність цінних паперів, емітованих від імені муніципалітетів
України.

Для врегулювання місцевих запозичень з метою мінімізації
можливості неефективного використання запозичених коштів не-
обхідно здійснити ряд заходів як на загальнодержавному рівні,
так і на місцевому. Так, пропонується:

— посилити державний контроль над здійсненням місцевих
запозичень через забезпечення відповідального планування ви-
трат, фінансованих позиками;

— запровадити обов’язковий супровід місцевих позик деталі-
зованими програмами використання запозичених коштів та пла-
нами погашення боргів;

— здійснювати широке інформування суспільства про умови
та цілі запозичення.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чи-
ном, слід відмітити існування на ринку місцевих позик ряду не-
визначених і проблемних моментів, які мають місце і в Україні:
встановлення обмежень щодо обсягів кредитів, які можуть отри-
муватися за рахунок муніципальних облігацій; застосування га-
рантій та заходів щодо забезпечення місцевих позик; вирішення
ряду принципових питань стосовно виплати боргу в разі дефолту
органів місцевого самоврядування.

Отже, на даний час в державі місцеві позики широко не вико-
ристовуються органами місцевого самоврядування, однак в майбу-
тньому можуть стати важливим джерелом за рахунок якого відбу-
вається поповнення фінансовими ресурсами дохідної частини
місцевих бюджетів. Це призведе до збільшення коштів у бюджеті,
за рахунок яких можна покращити рівень розвитку регіонів та
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країни загалом. Кошти можна спрямовувати на розвиток пріорите-
тних галузей чи вкладати їх у вигляді інвестицій, надавати креди-
ти, проводити заходи місцевого характеру, здійснювати фінансу-
вання мережі установ і закладів, надавати соціальні гарантії і
допомоги. Особливістю здійснення інвестицій, капітальних вкла-
день, надання в оренду приміщень, майнових комплексів, кредитів
є отримання додаткових коштів у вигляді відсотків, цим самим
примножуючи доходи бюджету в майбутньому. Тому необхідно
використовувати місцеві позики, як один із джерел залучення ко-
штів та один із шляхів підвищення рівня економіки держави.
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Розглянуто їхнє значення та правові режими для іноземних
суб’єктів господарської діяльності.
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АННОТАЦИЯ. В статье основное внимание уделено исследова-
нию нормативно-правововых актов, регламентирующих иностран-
ное инвестирования. Рассмотрены их значение и правовые ре-
жимы для иностранных субъектов хозяйственной деятельности.
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Постановка проблеми. Ефективність функціонування інозе-
мних інвестицій залежить від їхнього правового регулювання.
Тому дедалі актуальнішим постає питання зваженого державного
регулювання інвестиційної діяльності, спрямованого на запобі-
гання негативного впливу глобалізаційних процесів.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Питання правового
регулювання іноземних банківських інвестицій постійно перебу-
ває у полі зору вчених. Ним, безпосередньо, займаються: Г. Сте-
фанишин, В. Томарева, О. Белова, І. Благун, В. Голованюк,
А. Мерзляк, М. Чумаченко.

Постановка завдання. Мета дослідження — огляд чинного
законодавства щодо регулювання іноземних інвестицій в Україні,
з метою визначення привабливості інвестиційного клімату.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світовий досвід
підтверджує, що одним із найважливіших факторів, що сприяє
припливу іноземних інвестицій у країну, є наявність ефективно-
го, стабільного законодавства про іноземні інвестиції та зовніш-
ньоекономічну діяльність.

Перш ніж досліджувати проблему правового регулювання іно-
земних банківських інвестицій в Україні, необхідно з’ясувати
сутність поняття іноземних інвестицій. Так, ст. 1 Закону України
«Про режим іноземного інвестування» тлумачить поняття «іно-
земні інвестиції» як «…цінності, що вкладаються іноземними ін-
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весторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до зако-
нодавства України з метою отримання прибутку або досягнення
соціального ефекту» [1]. У ст. 1 Закону України «Про зовнішньо-
економічну діяльність» зазначено, що іноземні інвестиції — це
всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються
іноземними суб’єктами господарської діяльності в Україні, в ре-
зультаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається со-
ціальний ефект [2].

Отже, проаналізувавши дані визначення поняття іноземних
інвестицій можна дійти висновку, що вони різняться між собою
об’єктом і суб’єктом. Так, в першому визначенні об’єктом висту-
пають цінності, суб’єктом — іноземні інвестори, а в другому
тлумаченні об’єктом є майнові і інтелектуальні цінності,
суб’єктом — іноземні суб’єкти господарської діяльності. Тобто,
Закон України «Про режим іноземного інвестування» розширює
суб’єкт іноземного інвестування, а Закон України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» більш конкретизує об’єкт даної діяль-
ності, тим самим обмежує спекулятивний вплив.

Правове регулювання іноземних інвестицій здійснюється на
національному та міжнародному рівнях. На національному рівні
державне регулювання регламентується Законом України «Про
банки і банківську діяльність», Законом України «Про інвести-
ційну діяльність», Законом України «Про зовнішньоекономічну
діяльність», Законом України «Про режим іноземного інвесту-
вання», Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства» та Концепцією регулювання інвестиційної ді-
яльності в умовах ринкової трансформації економіки (табл. 1). На
міжнародному рівні — регламентується договорами України з
іноземними державами.

Таблиця 1
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ,
[розроблено автором на основі джерел 1—6]

Нормативно-правовий акт Значення

Закон України «Про банки і
банківську діяльність»

Визначення термінів, порядку створення,
державної реєстрації, ліцензування діяль-
ності та реорганізації банків.
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Заінчення табл. 1

Нормативно-правовий акт Значення

Закон України «Про інвести-
ційну діяльність»

Визначає загальні правові, економічні та
соціальні умови інвестиційної діяльності
на території України.

Він спрямований на забезпечення рівного
захисту прав, інтересів і майна суб’єктів
інвестиційної діяльності незалежно від
форм власності, а також на ефективне інве-
стування економіки України, розвитку
міжнародного економічного співробітниц-
тва та інтеграції.

Закон України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність»

Визначає правові режими для іноземних
суб’єктів господарської діяльності.

Закон України «Про режим
іноземного інвестування»

Визначає особливості режиму іноземного
інвестування на території України, виходя-
чи з цілей, принципів і положень законо-
давства України.

Закон України «Про правовий
статус іноземців та осіб без
громадянства»

Визначається право іноземних громадян як
фізичних осіб займатися інвестиційною ді-
яльністю.

Концепція регулювання інве-
стиційної діяльності в умовах
ринкової трансформації еко-
номіки

Визначає основні засади державної органі-
зації та регулювання інвестиційної діяль-
ності.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає
загальні умови діяльності банків: економічні, організаційні і пра-
вові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації бан-
ків, в тому числі банків з іноземним капіталом. Спеціальні умови
створення банків з іноземним капіталом визначенні Положенням
НБУ «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття
відокремлених підрозділів» від 08.09.2011 N 306.

Так, для створення банку з іноземним капіталом його заснов-
ники зобов’язані отримати попередній дозвіл Національного бан-
ку. Для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капі-
талом за попереднім дозволом до Національного банку звертає-
ться правління банку (рада директорів). Попередній дозвіл для
набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом на-
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дається правлінню (раді директорів) за умови надання необхідної
інформації щодо юридичної особи (нерезидента України) або фі-
зичної особи (іноземця), яка має намір придбати акції (паї, част-
ки) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному
ринку, незалежно від того, за угодами з банком, торговцем цін-
ними паперами чи попереднім власником акцій вони придбава-
тимуться.

Одночасно з наданням попереднього дозволу на створення
банку з іноземним капіталом або набуттям діючим банком стату-
су банку з іноземним капіталом Національний банк надає попе-
редній дозвіл на придбання істотної участі в банку юридичній
особі (нерезиденту України) або фізичній особі (іноземцю). Для
отримання дозволу на придбання істотної участі в банку юриди-
чна особа — нерезидент та фізична особа — іноземець подають
відповідні документи [7].

Законом України «Про інвестиційну діяльність» проголошено
про державне регулювання інвестиційної діяльності, страховий
захист інвестицій, створення пільгових умов для інвесторів, які
працюють у пріоритетних сферах.

Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» ви-
значаються правові режими для іноземних суб’єктів господарсь-
кої діяльності. Зокрема, виокремлено:

– національний режим, який означає, що іноземні суб’єкти го-
сподарської діяльності мають обсяг прав та обов’язків не мен-
ший, ніж суб’єкти господарської діяльності України. Національ-
ний режим застосовується щодо всіх видів господарської
діяльності іноземних суб’єктів цієї діяльності, пов’язаної з їхніми
інвестиціями на території України, а також щодо експортно-
імпортних операцій іноземних суб’єктів господарської діяльності
тих країн, які входять разом з Україною до економічних союзів;

– режим найбільшого сприяння, який означає, що іноземні
суб’єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій
та пільг щодо мит, податків і зборів, якими користується та буде
користуватися іноземний суб’єкт господарської діяльності будь-
якої іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком ви-
падків, коли зазначені мита, податки, збори та пільги з них вста-
новлюються в рамках спеціального режиму. Режим найбільшого
сприяння надається на основі взаємної угоди суб’єктам господар-
ської діяльності інших держав згідно з відповідними договорами
України та застосовується у сфері зовнішньої торгівлі;
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– спеціальний режим, який застосовується до територій спеці-
альних економічних зон, а також до територій митних союзів, до
яких входить Україна, і в разі встановлення будь-якого спеціаль-
ного режиму згідно з міжнародними договорами за участю
України.

Законом України «Про режим іноземного інвестування» ви-
значаються особливості режиму іноземного інвестування на те-
риторії України, виходячи з цілей, принципів і положень законо-
давства України. Так, розрізняють наступні форми здійснення
іноземних інвестицій:
• часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з

українськими юридичними і фізичними особами, або придбання
частки діючих підприємств;
• створення підприємств, що повністю належать іноземним

інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних
юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств
повністю;
• придбання не забороненого законами України нерухомого

чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення,
обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шля-
хом прямого одержання майна та майнових комплексів або у ви-
гляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
• придбання самостійно чи за участю українських юридичних

або фізичних осіб прав на користування землею та використання
природних ресурсів на території України;
• придбання інших майнових прав;
• господарської (підприємницької) діяльності на основі угод

про розподіл продукції;
• в інших формах, які не заборонені законами України, в тому

числі без створення юридичної особи на підставі договорів із
суб’єктами господарської діяльності України.

Декрет КМУ «Про режим іноземного інвестування» ввів по-
няття підприємства з іноземною інвестицією, до якого стали від-
носити підприємство з кваліфікаційною інвестицією. Кваліфіка-
ційна іноземна інвестиція — це інвестиція, що становить не
менше 20 відсотків статутного капіталу. Підприємства з інозем-
ною інвестицією звільнялися від сплати податків на прибуток
(доходи) протягом п’яти років з моменту внесення такої інвести-
ції. Якщо підприємство діяло у пріоритетних напрямах розвитку,
що визначалися державними програмами заохочення іноземних
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інвестицій, то встановлювалися додаткові пільги щодо оподатку-
вання, передбачені цими програмами.

Важливе значення має те, що для іноземних інвесторів на те-
риторії України Законом України «Про режим іноземного інвес-
тування» встановлюється національний режим інвестиційної дія-
льності, тобто надані рівні умови діяльності з вітчизняними
інвесторами. Крім цього, в Законі містяться положення про те,
що підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки
згідно із законодавством України. Разом з тим, для окремих
суб’єктів інвестиційної діяльності, які здійснюють інвестиційні
проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються
відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей
економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися
пільговий режим інвестиційної діяльності.

Але при цьому, іноземні інвестиції в Україні не підлягають
націоналізації, а їхня реквізиція може бути здійснена лише за ви-
падків стихійного лиха. І навіть у цих випадках передбачено
оскарження в судах і компенсації. До того ж усі витрати і збитки
іноземних інвесторів відшкодовуються з державного бюджету
або інших джерел, встановлених Кабінетом Міністрів України в
поточних ринкових цінах на основі оцінок незалежних аудиторів,
і в тій валюті, в якій здійснювались інвестиції або іншій валюті,
прийнятній для інвестора. З моменту виникнення права на ком-
пенсацію і до моменту її виплати на компенсовану суму інвести-
цій нараховуються відсотки, відповідні тим, за якими лондонські
банки надають позики першокласним клієнтам на ринку євро-
валют.

Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» підтверджується право іноземних громадян як фі-
зичних осіб займатися інвестиційною діяльністю. Законом
України передбачена рівність прав і обов’язків усіх суб’єктів у
сфері економічної діяльності.

Концепція регулювання інвестиційної діяльності в умовах ри-
нкової трансформації економіки визначає принципи регулювання
інвестиційної діяльності з урахуванням реальної економічної си-
туації, перспективи залучення інвестицій та їх використання. Да-
ний нормативно-правовий акт розроблений Міністерством еко-
номіки та з питань європейської інтеграції, Міністерством
фінансів за участю Національного банку та міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади.
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Концепцією визначено основні засади державної організації та
регулювання інвестиційної діяльності:

– пріоритетність (орієнтація на державні пріоритети);
– децентралізація (передання функцій забезпечення інвестицій

суб’єктам господарювання);
– розвиток конкуренції в інвестиційній сфері;
– перехід від бюджетного фінансування до державного креди-

тування;
– підтримка змішаного інвестування проектів і програм;
– створення механізмів страхування інвестицій.
Правове регулювання іноземних інвестицій, що здійснюється

державними інституціями набуває важливого значення в умовах
посилення фінансової нестабільності.

Тому, применшувати роль держави та її основної інституції у
сфері фінансово-банківської сфери — центрального банку, за су-
часного розвитку банківської системи помилкові. Позаяк саме через
удосконалення правової основи діяльності банків з іноземним капі-
талом держава може забезпечити ефективний розвиток національ-
ної економіки і протистояти кризовим явищам [8, ст. 258—259].

Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослі-
дження дозволяє зробити висновок, що законодавча база процесу
іноземного інвестування охоплює всі аспекти цієї діяльності,
проте всі вони регулюються загальним та спеціальним законо-
давством. Тому, доречним є кодифікація даних нормативно-
правових актів.

Кодифікація нормативно-правових актів, що регламентують
іноземне інвестування є важливим, оскільки воно визначить зага-
льні умови та створить сприятливе правове середовище для залу-
чення іноземних інвестицій.
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Постановка проблеми. Набуття Україною в 1991 році неза-
лежності викликало потребу у перебудові найважливіших скла-
дових вітчизняної економіки, у тому числі бюджетної системи
України. Результати десятирічної праці провідних вітчизняних
фахівців в галузі бюджетного управління, державних фінансів з
формування ключових її позицій було формалізовано в 2001 році
у вигляді Бюджетного кодексу України. Впродовж наступних ро-
ків на тлі євроінтеграційних процесів відбувалося подальше на-
ближення механізму управління бюджетною системою України
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до світових стандартів. Втім, запровадження поодиноких проце-
дур не вирішувало завдання з підвищення ефективності управ-
ління бюджетними коштами, а отже останні потребували ком-
плексного осмислення, продовження та закріплення на найви-
щому законодавчому рівні. Модернізація бюджетної системи
України, напрями, завдання та мета якої лягли в основу Бюджет-
ного кодексу України — 2010, передбачає перед усім запровад-
ження програмно-цільового методу у бюджетний процесі Украї-
ни [1]. Остаточне закріплення в українському законодавстві ме-
тоду управління бюджетними коштами, що передбачає досягнен-
ня конкретних результатів за рахунок коштів бюджетів із
застосування оцінки ефективності використання бюджетних ко-
штів на всіх стадіях бюджетного процесу, свідчить, по-перше,
про послідовне дотримання Україною узятих на шляху до світо-
вої інтеграції зобов’язань, по-друге, про чітку позицію України
щодо посилення контролю за ефективністю та результативністю
використання бюджетних коштів, який є необхідною умовою оп-
тимізації не тільки бюджетної політики, а й системи управління
державними фінансами. Ключовими позиціями програмно-
цільового методу у бюджетному процесі виступають бюджетні
програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти
бюджетних програм, результативні показники бюджетних про-
грам. Інструментом реалізації останніх в частині фінансової ін-
формації виступає бюджетний облік.

Вітчизняний бюджетний облік знаходиться на етапі активного
реформування з метою гармонізації його положень до світової
практики. Основні його напрями представлені в Постанові Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку в державному секторі Украї-
ни на 2007—2015 роки» від 16.01.2008 р. № 34 [2, 3]. Реалізація
Стратегії модернізації бюджетного обліку відбувалась впродовж
п’яти років поступово і на сьогодні можна казати про практично
повне виконання запланованих відповідних заходів. Варто зазна-
чити, що первинним завданням Стратегії модернізації бюджетно-
го обліку виступила підготовка пропозицій з метою внесення
змін до Бюджетного кодексу України в контексті власне процесів
модернізації бюджетного обліку [4].

Аналіз останніх джерел та публікацій. Розгляду проміжних
результатів реалізації Стратегії модернізації вітчизняного бю-
джетного обліку присвячено незначну кількість наукових публі-
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кацій, що пов’язано, перед усім, з обмеженим колом вітчизняних
вчених, що переймаються проблематикою вказаної підскладової
національної системи бухгалтерського обліку. Представлені у ві-
тчизняній спеціалізованій пресі наукові статті Гізатуліною Л.В.,
Єфіменко Т.І., Левицької С.О., Ловінської Л.Г., Сушко Н.І. при-
свячені підходам до удосконалення методології та методики бю-
джетного обліку, обминаючи аспект формування нових положень
його нормативно-правого забезпечення, зокрема в межах оновле-
ного Бюджетного кодексу України [3, 5—10]. Втім, питання удо-
сконалення вітчизняного бюджетного законодавства в умовах
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному сек-
торі потребують додаткового опрацювання.

Зауважимо, що вищезазначені перетворення не є остаточними;
кроки з подальшого реформування бюджетного обліку закріплені
ст. 43, 56 нового Бюджетного кодексу України, згідно з якими
бухгалтерський облік виконання бюджетів та виконання кошто-
рисів мають здійснюватись відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку. Національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі
(НП(С)БОДС) сформовані з метою гармонізації положень вітчиз-
няного бюджетного обліку до міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку для державною сектору (МАСБОДС); в практи-
ку бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору
НП(С)БОДС вводяться з 2013 рр. В зв’язку з побудовою нової
методологічної бази бухгалтерського обліку в державному секто-
рі на основі НП(С)БОДС потребує оновлення бюджетне законо-
давство України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетний ко-
декс України обіймає центральну позицію в бюджетному законо-
давстві України, виступаючі його постійної складової, яка визна-
чає правові засади функціонування бюджетної системи України,
її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетні відно-
сини та відповідальність за порушення бюджетного законодавст-
ва [11]. Вказаний нормативний документ являє собою кодифіко-
ваний нормативно-правовий акт, який забезпечує детальне пра-
вове регулювання бюджетної сфери суспільних відносин і має
структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що
певною мірою відображають зміст бюджетного [12]. Відповідно
до структури Бюджетного кодексу України, питання бухгалтер-
ського обліку висвітлені у главах 10 та 12, втім положення глав 1
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(ст. 2, що містить термінологію), а також глави 8, де у ст. 43 за-
значено, що «..ведення бухгалтерського обліку і складання звіт-
ності про виконання бюджетів з дотриманням національних по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку.» та інших струк-
турних компонентів Бюджетного кодексу України також відби-
вають оновлені позиції бюджетного обліку, зокрема представлені
в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку
в державному секторі. має таку структуру.

В контексті загальної тематики даного наукового досліджен-
ня, важливою позицією Бюджетного кодексу України виступає
сфера бухгалтерського обліку та звітності про виконання Держа-
вного бюджету України, які є основою інформаційно-аналітич-
ного забезпечення бюджетної системи України. Згідно зі ст. 56
Бюджетного кодексу України, регулювання питань методології
бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів пе-
ребуває в віданні Міністерством фінансів України. Бухгалтерсь-
кий облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету
України (активів та зобов’язань держави) здійснюють органи
Державної казначейської служби України, при цьому надхо-
дження бюджету та витрати бюджету обліковуються суцільно у
валових показниках незалежно від того, передбачається чи не пе-
редбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих
показників, а також мають відображатися на рахунках у хроноло-
гічному порядку відповідно до встановленої законодавством
процедури; бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік від-
повідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухга-
лтерського обліку [13, с. 405—406; 14]. Усі бухгалтерські записи
мають підтверджуватися документально.

Нова редакція Бюджетного кодексу України передбачає вста-
новлення регламенту організації роботи облікових підрозділів
бюджетних установ. Так, ст.56 вказує, що завдання та функціо-
нальні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника
бухгалтерської служби у бюджетних установах — головного бух-
галтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня
визначаються Кабінетом Міністрів України; призначення та зві-
льнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються
за погодженням з Державною казначейською службою України
відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових
професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера
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бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Відмітимо, що положення Бюджетного кодексу України щодо
організації роботи бухгалтерський служб бюджетних установ є
наслідком виконання завдань щодо реалізації заходів Стратегії
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному сек-
торі України.

Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного пері-
оду регламентується ст.56 Бюджетного кодексу України, згідно до
якої Державна казначейська служба України закриває всі рахунки,
відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету
не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останньо-
го дня іншого бюджетного періоду (порядок закриття рахунків по-
точного бюджетного періоду та відкриття рахунків наступного
бюджетного періоду визначається Міністерством фінансів Украї-
ни). Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного
періоду установ України, які функціонують за кордоном, на раху-
нках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходжен-
ня, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у на-
ступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів. На
кінець бюджетного періоду Державна казначейська служба Украї-
ни зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду дер-
жавного бюджету та щодо субвенцій із спеціального фонду держа-
вного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюд-
жетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному
періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності
відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний пе-
ріод залишки коштів спеціального фонду перераховуються до за-
гального фонду державного бюджету. Бюджетні зобов’язання за
бюджетними програмами спеціального фонду державного бюдже-
ту, не передбаченими проектом закону про Державний бюджет
України на наступний бюджетний період, поданим на розгляд до
Верховної Ради України, головні розпорядники бюджетних коштів
зобов’язані виконати до кінця поточного бюджетного періоду в
межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціа-
льного фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зо-
бов’язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного
бюджетного періоду. Усі надходження і витрати записуються в
тому бюджетному періоді, в якому вони здійснені.

Згідно зі ст. 58 Бюджетного кодексу України, звітність про
виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджет-
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них установ) включає фінансову та бюджетну звітність: фінансо-
ва звітність складається згідно з національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку; бюджетна звітність відо-
бражає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі
бюджетної класифікації [1]. Форми фінансової і бюджетної звіт-
ності та порядок їх заповнення встановлюються Міністерством
фінансів України. Зведення, складання та подання звітності про
виконання Державного бюджету України здійснюються Держав-
ною казначейською службою України, яка призвана забезпечува-
ти достовірність інформації про виконання Державного бюджету
України. Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує
складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповід-
но до встановлених вимог. Бюджетний кодекс визначає загальну
класифікаційну ознаку звітності про виконання Державного бю-
джету України — за періодичністю подання. Відповідно до цієї
ознаки звітність про виконання Державного бюджету України
поділяється на оперативну, місячну, квартальну та річну.

Місячний звіт про виконання Державного бюджету України
подається Державною казначейською службою України Верховній
Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України,
Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15
числа місяця, наступного за звітним. Зведені показники звітів про
виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видат-
ків Державного бюджету України, інформація про використання
коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про
перелік здійснених операцій з державним боргом, інформація про
надані державні гарантії подаються Державною казначейською
службою України Верховній Раді України, Президенту України,
Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству
фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звіт-
ним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 чи-
сла другого місяця, що настає за звітним. Місячний звіт про фак-
тичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та
інших доходів бюджету, місячний звіт про податковий борг та про
суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків
(у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів
і форм власності), подаються органами, що контролюють справ-
ляння надходжень бюджету, Верховній Раді України, Президенту
України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів
України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним [1].
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Квартальний звіт про виконання Державного бюджету Украї-
ни подається Державною казначейською службою України Вер-
ховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів
України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не
пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу. Органи, що
контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верхо-
вній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів
України та Міністерству фінансів України інформацію про втра-
ти доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше
50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70 днів після закін-
чення року), а також про суми списаного податкового боргу (у
галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і
форм власності) і про розстрочені та відстрочені суми податково-
го боргу і грошових зобов’язань платників податків не пізніше 35
днів після закінчення кварталу. Міністерство фінансів України у
двотижневий строк після отримання квартального звіту про ви-
конання Державного бюджету України у поточному бюджетному
періоді подає Комітету Верховної Ради України з питань бюдже-
ту інформацію про виконання текстових статей закону про Дер-
жавний бюджет України [13].

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет
України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді
України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1
квітня року, наступного за звітним. Рахункова палата протягом
двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів
України річного звіту про виконання закону про Державний
бюджет України готує та подає Верховній Раді України виснов-
ки про використання коштів Державного бюджету України з
оцінкою ефективності такого використання, а також пропозиції
щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному
періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом. Розгляд
у Верховній Раді України річного звіту про виконання зако-
ну про Державний бюджет України здійснюється за спеціаль-
ною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради
України [1 ].

Окремий розділ Бюджетного кодексу України присвячено пе-
вним обліку та звітування з виконання місцевих бюджетів. Так,
склад та порядок формування звітності про виконання місцевих
бюджетів визначається наведеними вище вимогами щодо звітно-
сті про виконання Державного бюджету України. Порядок по-
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дання звітності про виконання місцевих бюджетів має зрозумілі з
точки зору рівня бюджету особливості: так, Державна казначей-
ська служба України складає та подає відповідним місцевим фі-
нансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за
встановленими формами. Зведені показники звітності про вико-
нання бюджетів одночасно подаються територіальними органами
Державної казначейської служби України відповідно Міністерст-
ву фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам
місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відпо-
відних місцевих рад на умовах, передбачених частиною першою
цієї статті. Органи, що контролюють справляння надходжень
бюджету, подають місцевим фінансовим органам відповідні мі-
сячні та квартальні звіти. Квартальний та річний звіти про вико-
нання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автоно-
мної Республіки Крим, відповідної місцевої ради Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністра-
цією, виконавчим органом відповідної місцевої ради або сільсь-
ким головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено
згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відпові-
дного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється
Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки
Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів
бюджету Автономної Республіки Крим), комісією з питань бю-
джету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної
місцевої ради, після чого Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про
виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приво-
ду [1].

Результатом вирішення завдань щодо реалізації плану заходів
із модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі ста-
ло визначене ст.112 Бюджетного кодексу України коло повнова-
жень Державної казначейської служби України з контролю за до-
триманням бюджетного законодавства. Так, до них належить
здійснення контролю за [1]: веденням бухгалтерського обліку
всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бю-
джетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітнос-
ті; бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень
бюджету; відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних
коштів показникам розпису бюджету; відповідністю взятих бю-
джетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відпо-
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відним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми
(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному
процесі); відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’я-
занням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз представле-
них позицій Бюджетного кодексу України вказує на визначен-
ня в межах бюджетної системи та бюджетного процесу існую-
чих об’єктів бюджетного обліку через опис механізмів прове-
дення операцій з різними активами та зобов’язаннями, а також
розширення позицій щодо загальних положень регламентації
бухгалтерського обліку в процесі виконання Державного та мі-
сцевих бюджетів, положень організації роботи облікових під-
розділів бюджетних установ, а також уточнення повноважень
Державної казначейської служби України в процесі виконання
Державного та місцевих бюджетів. Дослідження вказаних но-
вовведення свідчить про здійснення останніх на виконання
плану заходів щодо модернізації бухгалтерського обліку в
державному секторі України [2]. Проведене оновлення поло-
жень Бюджетного кодексу України в частині деталізації рані-
ше існуючих та представлення вперше сформованих позицій
бюджетного обліку сприятиме не тільки створенню ефектив-
ного інформаційного забезпечення виконання бюджетів краї-
ни, а й наближенню бюджетного законодавства України до
світових аналогів.
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АНОТАЦІЯ. Дана стаття присвячена питанню вибору варіантів ба-
зової концепції побудови системи управління промислових під-
приємств на основі ключових показників діяльності.
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена вопросу выбора базовой
концепции построения системы управления промышленным
предприятием на основе ключевых показателей деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Управление, учетно-аналитическая система,
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ANNOTATION. This article is devoted to the question of choice of the
variants of basic concept of managerial system construction of an
industrial enterprise on basis of key performance indicators.

KEYWORDS: management, registration-analytical system, financial
management, strategy.

Постановка проблеми. Останнім словом в управлінні бізне-
сом сьогодні є використання система ключових показників дія-
льності (Key Performance Indicators, KPI). Самим відомим (попу-
лярним) варіантом реалізації концепції КРІ є збалансована
система показників (BSC) Д. Нортона та Р. Каплана. Вперше
управлінці та обліковці познайомилися з BSC у 1991 році. Саме
тоді в Harvard Business Review — авторитетному американському
журналі для управлінців з’явилася стаття Нортона і Каплана під
назвою «Balanced Scorecards». На початку нинішнього століття
дана концепція управління й обліку стала знайомою вітчизняним
практикам і науковцям під назвою «Збалансована система показ-
ників».

Аналіз останніх джерел та публікацій. Від того часу збалан-
сована система показників стала найпопулярнішим інструментом
стратегічного управління підприємством який просувають в жит-
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тя велика кількість різноманітних аудиторський та консалтинго-
вих компаній. Не виключенням стали і вітчизняні підприємства.
До того ж популярності BSC надають і численні публікації та ви-
ступи як вітчизняних так і зарубіжних дослідників та вчених се-
ред яких можна згадати Валуєва Б., Василенко В., Гершуна А.,
Друри К., Ивлева В. та ін.

Постановка завдання. Безумовно застосування збалансованої
системи показників є практично революційним в обліку та управ-
лінні. Але чи існують альтернативи? Завжди хочеться мати право
вибору. Особливо коли мова йде про побудову архітектури управ-
ління бізнесом. Проведені дослідження на дану тему підтверджу-
ють те, що концепція BSC не є новою. Історія знає інші концепції,
в основі яких лежить управління на основі ключових показників
діяльності (в тому числі й нефінансових). Спробуємо розібратися в
питанні чи є BSC єдиним прийнятним варіантом для налагодження
системи стратегічного управління підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на
значний ажіотаж, викликаний збалансованою системою показни-
ків у колах науковців і практиків, слід пригадати, що ще в часи
Радянського Союзу, починаючи з 20-х рр. минулого сторіччя на
виробничих підприємствах радянських республік розроблявся ві-
домий техпромфінплан (на транспорті — техтрансфінплан). За-
слуговує на увагу той факт, що перша форма цього плану (01-ТП)
містила в собі основні показники діяльності підприємства по
групах: показники, що характеризують виробництво, роботу,
фінанси, капітальне будівництво, матеріально-технічне забезпе-
чення, собівартість, охорону праці, підвищення якості продукції
і т.п.

Кількість цих показників також була обмеженою, при цьому
чітко відстежувалися взаємозв’язки між ними і здійснювався ре-
тельний планово-фактичний аналіз. Ключові показники підсумо-
вували розроблені всі частини техпромфінплану, тобто їх зна-
чення підлягали ретельному обґрунтуванню. Зрозуміло, що в
умовах командно-адміністративної економіки не було пріоритет-
ності такого чинника, як споживачі, оскільки вся виготовлена
продукція розподілялася обов’язковим директивним чином. Про-
те японські науковці визнали діючу в СРСР методику розробки
техпромфінплану однієї з якнайкращих у світі. Отже, не слід без-
компромісно відкидати надбання у сфері управління вітчизняни-
ми підприємствами, сліпо копіюючи іноземні розробки, оскільки
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в даному випадку спрацьовує принцип: «Усе нове — це добре за-
буте старе» [1, с. 1].

Також ажіотаж навколо BSC не сприймали французькі мене-
джери і науковці, які вже більше 70 років використовували поді-
бний інструмент — tableau de bord (Tb). Як свідчать результати
проведеного недавно опитування, в Німеччині, Великобританії та
Італії 98 %, 83 % і 72 % компаній (відповідно) дуже добре озна-
йомлені з BSC, а у Франції цей показник значно нижче — 41 %.
Крім того, якщо в Німеччині, Великобританії та Італії не менше
20 % підприємств реально використовують BSC, то у Франції це
робить тільки одна з 32-х компаній (для порівняння: tableau de
bord використовують майже 100 % досліджених компаній у
Франції). Tableau de bord розглядається як інструмент управлін-
ня, що використовується для вибору, документування та інтер-
претації об’єднаних причинно-наслідковими зв’язками фінансо-
вих і нефінансових показників. У tableau de bord використовую-
ться дві категорії показників: цільові (визначаються керівниками
вищого рівня згідно обраних стратегій розвитку) і функціональні
(показники, що істотно впливають на досягнення цільових показ-
ників). Наприклад, цільовий показник — зменшення собівартості
продукції — передбачає досягнення функціональних показників:
зменшення простоїв устаткування, підвищення продуктивності
праці, пошук дешевшої сировини аналогічної якості й т.п. Систе-
ма tableau de bord дозволяє об’єднати в одній структурі стратегі-
чні й операційні показники і передбачає багаторівневу деталіза-
цію цілей за допомогою конкретних показників. Тобто Tableau de
Bord дозволяє пов’язати стратегію і тактику компанії. У цій мо-
делі за аналогією з системою збалансованих показників викорис-
товуються як фінансові, так і нефінансові показники, відповіда-
льність за виконання яких чітко розподілена серед менеджерів
компанії [1, с. 2].

Система tableau de bord враховує численні взаємозв’язки між
стратегічними (цільовими) і функціональними показниками на
всіх рівнях управління і у функціональних сферах, тобто вона пе-
редбачає високий рівень узгодження певних заходів щодо досяг-
нення цільових показників, ітеративний характер формування,
високий рівень порівневої деталізації, відсутність чіткої структу-
рованості. Компанія, яка застосовує таку модель, може оцінюва-
ти результати роботи управлінського персоналу будь-якого рівня
і порівнювати їх між собою.
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Така система найбільш ефективна на невеликих підприємст-
вах і підприємствах середніх розмірів. Хоча вона підходить для
бізнесу будь-якого масштабу, для будь-якої галузі і структури
управління, що є її незаперечною перевагою. Її впровадження і
використання на великих підприємствах у цілому є надзвичайно
результативним, але тільки після ретельного відбору численних
взаємозв’язків між цільовими і функціональними показниками на
всіх рівнях і ланках підприємства. Принципова відмінність
Tableau de Bord від BSC — відсутність жорсткого угрупування
показників з перспектив.

На жаль, система обліку й управління Tableau de Bord мало ві-
дома серед управлінців і науковців. Причиною тому можна вва-
жати замалу кількість перекладних фахових видань з обліку та
управління з французької мови. У свою чергу, англомовні науко-
вці (в своїй більшості американські) також у своїх дослідженнях
практично не користуються досвідом і надбанням своїх колег із
Франції, знову ж таки через брак перекладної літератури. Прак-
тично трохи не єдиною вітчизняною роботою, з якої широке коло
фахівців може ознайомитися з Tableau de Bord, є стаття Костян-
тина Редченка «Показательное несогласие: Balanced Scorecard і
Tableau De Bord» [2, с. 1—12]. Використовуючи матеріал, наве-
дений у цій статті, розглянемо детальніше зміст, історію виник-
нення і розвитку Tableau de Bord.

Перші згадки про Tableau de bord прийнято відносити аж до
1932 року. Згідно традиційному тлумаченню, Tableau de bord роз-
глядалася як інструмент управління, призначений, у першу чергу,
для потреб вищої управлінської ланки. Головною роллю цього
інструмента є надання допомоги вищому керівництву в операти-
вному отриманні загального уявлення про діяльність підприємст-
ва і стан середовища, в якому ця діяльність здійснюється [3,
с. 357—376].

Можна виділити три основні причин, що спонукали францу-
зьких обліковців та управлінців до створення Tableau de bord:

• непристосованість національного обліку для ухвалення
управлінських рішень;

• специфіка базової освіти менеджерів;
• специфіка національної фінансової системи.
Розглянемо більш детально ці причини.
Відповідно до першої причини можна сказати, що дійсно мала

місце деяка непристосованість французького бухгалтерського
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обліку 1930-х років для ухвалення адекватних управлінських рі-
шень. У Франції тих років переважали невеликі підприємства, які
були керовані безпосередньо власниками, для яких була важлива
саме управлінська складова обліку. В другій половині 1930-х ро-
ків відбулося остаточне розділення фінансового і управлінського
обліку у Франції. І цей момент можна назвати моментом появи
управлінського обліку, що практично на тридцять-сорок років
раніше, ніж загальноприйнята дата (1972 рік). Проте аж до 1960-х
років у Франції здійснювався значний державний вплив на діяль-
ність приватних підприємств, проводилася жорстка політика ре-
гулювання виробництва і цін. Це стосувалося і бухгалтерського
обліку з усіма його складовими. Послаблення сталося тільки у
1980-ті роки, коли у плані рахунків з’явився клас рахунків, відве-
дений під управлінський облік (1982 рік), що і дотепер залиша-
ється «необов’язковим для застосування» [4, с. 471—487].

Тож протягом десятиріч управлінська складова обліку була
жорстко підпорядкована фінансовій. Управлінська складова бух-
галтерського обліку існувала умовно. Це й стало однією з причин
пошуку системи, яка б співіснувала з діючою системою обліку, а
не виходила з неї.

Щодо значення другої причини, то тут можна сказати, що
свою важливу роль здійснив фактор освіти французьких мене-
джерів. Річ у тім, що більшість французьких менеджерів тради-
ційно здобували базову технічну (інженерну) освіту. Звідси зро-
зуміло, що управлінці, провівши паралель між технікою і
економікою, намагалися отримати чітку модель управління під-
приємством як механізмом, що й було реалізовано у Tableau de
bord.

Остання причина створення Tableau de bord полягала в тому,
що на відміну від американського підходу фінансування підпри-
ємств шляхом залучення до цього процесу фінансових установ
(бірж), у Франції роль бірж у даному аспекті була досить незнач-
ною. Внаслідок цього керівництво французьких підприємств бу-
ло менше зосереджено на показниках фінансової звітності і біль-
ше уваги приділяло організації виробництва.

Відповідно з цих причин і була створена Тableau de bord зраз-
ка 1930-х років. Одночасно цей період можна визначити як пер-
ший етап розвитку даної системи обліку та управління.

Другий етап розвитку припадає на 1950-ті роки. Тоді на фран-
цузьких підприємствах стали створюватися центри відповідаль-
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ності і відбулася диверсифікація Тableau de bord за цим принци-
пом. Для кожного центру відповідальності розроблялася окрема
панель індикаторів, яка доповнювалася даними бюджетів вироб-
ництва.

Третій етап розвитку системи пов’язаний із новою функцією,
яку вона почала виконувати, починаючи з другої половини 1980-
х років. Це функція, яку умовно можна назвати як «засіб повід-
омлень». Завдяки їй стає можливим контроль за досягненням по-
ставлених раніше завдань. Разом з тим Тableau de bord стає інфо-
рмаційним зв’язком між стратегічним і операційним рівнями
управління [5, с. 1—12].

Наступний етап розвитку Тableau de bord співпав із критикою
управлінського обліку. Переглянувши ідеологію системи, фран-
цузькі фахівці почали використовувати Тableau de bord як ін-
струмент обліку й управління підприємством, а не як інформа-
ційне джерело, що просто повідомляє про стан підприємства й
оточення, в якому воно функціонує.

Такий підхід призвів до перегляду традиційного уявлення про
Тableau de bord. Була розроблена нова концепція системи, відпо-
відно до якої Tableau de bord стали активно використовувати як
ключовий елемент ABM (Activity-Based Management) і OVAR
(Objectifs-Variables d’Action-Responsables).

Відповідно до цього сучасна Тableau de bord визначається як
інструмент управління, що використовується для збору, докуме-
нтування й інтерпретації об’єднаних причинно-наслідковими
зв’язками фінансових і нефінансових показників. При цьому за-
вдання кожного показника полягає у відображенні стану певної
частини бізнесу, якою потрібно управляти. Отже Тableau de bord
можна розглядати як модель управління бізнесом як системою
(те, що ми бачимо в BSC) [6, с. 3].

Тableau de bord є системою, яка має багатоцільове призначен-
ня. Інформація, що генерується системою, використовується ме-
неджерами різних рівнів управління підприємством (табл. 1) [5].

З табл. 1 видно, що інформація, отримана за допомогою
Tableau de bord, забезпечує інформаційні потреби як самого бух-
галтера-менеджера, який відповідає за її отримання, так і мене-
джерів інших рівнів управління, як вищого, так і первинних рів-
нів управління. При цьому кожен із менеджерів різних рівнів
отримує інформацію саме в тому розрізі, в якому вона йому по-
трібна. Інформація дає знання як про минулий, майбутній, так і
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про оперативний стан речей, як по окремому центру відповідаль-
ності, підрозділу, замовленню, процесу, так і по всьому підпри-
ємству в цілому.

Таблиця 1
ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ

ЗА ДОПОМОГОЮ ТABLEAU DE BORD

Мета
(функції)

Призначення
інформації

Розповсюдження
інформації

Безпосереднє керуваіння
господарськими підрозді-
лами

Для самого мене-
джера

Локальне, потім вер-
тикальне і горизонта-
льне

Управлінська звітність Для вищестоячих
менеджерів Вертикальне

Управління відповідно до
системи розподілу відпо-
відальності

Для менеджерів од-
ного рівня Горизонтальне

Координація діяльності
шляхом створення загаль-
ного бачення мети і стра-
тегії підприємства

Для всіх менеджерів
підприємства

В цілому по підприєм-
ству

Як і в BSC, в Тableau de bord використовуються дві категорії
показників: цільові й функціональні.

Для формування цільових показники використовується розу-
міння вищого менеджменту щодо змісту генеральної стратегії.
При цьому, нижчі рівні менеджменту повинні розділяти дане ба-
чення.

Що стосується функціональних показників, то Тableau de bord
встановлює для них такі вимоги:

• функціональні показники Тableau de bord обов’язково пови-
нні бути контрольовані;

• функціональні показники Тableau de bord повинні бути роз-
раховані з випередженням цільових, тобто спочатку йдуть деякі
дії, а лише потім визначається їх результат, а не навпаки;

• у Тableau de bord між функціональними і цільовими показ-
никами повинні існувати причинно-наслідкові зв’язки.

Графічно взаємозв’язок між цільовими і функціональними по-
казниками Тableau de bord зображений на рис. 1.
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Рушійні фактори

Функціональні
показники

Цільові показники

Плановий ремонт і
профілактика обладнання

Обслуговуван-
ня обладнання

Кваліфікація
обслуговуючого та
основного персоналу

Час простоїв Кількість
понадпланових

ремонтів

Гнучкість при
використанні
обладнання

Вартість і
якість сировини
та матеріалів

Використання
обладнання

Продуктивність
праці

Зниження
собівартості
продукції

Рис. 1. Взаємозв’язок між цільовими
і функціональними показниками Тableau de bord

З рис. 1. видно послідовність побудови причинно-наслідко-
вого ряду. Даний ланцюжок починається з рушійних чинників і
функціональних показників і закінчується кінцевим (цільовим)
показником. У даному прикладі — це зниження собівартості
продукції.

На найвищому рівні управління промисловим підприємством,
або корпорацією, в якості цільових показників виступають стра-
тегічні показники. Виходячи з цього, Тableau de bord в сучасному
вигляді є засобом створення та контролю за реалізацією стратегії
фірми. Одночасно з цим, за допомогою ланцюжку причинно-
наслідкових зв’язків у системі Тableau de bord об’єднуються
стратегічні й операційні показники, що забезпечує вертикальний
зв’язок і розподіл відповідальності на кожному організаційному
рівні, тобто має місце зв’язок і синхронізація тактичного та стра-
тегічного рівнів управління.

Завдяки поєднанню з принципом управління й обліку за
центрами відповідальності в системі Тableau de bord з’явилася
можливість розкладати основні стратегічні цілі відповідно до рі-
внів управління. Стало можливим контролювати й оцінювати ді-
яльність кожного менеджера відповідно до ступеня досягнення
ним поставлених цілей. Такий підхід дозволяє розкладати основ-
ну ціль на ряд складових і передавати ці складові до виконання
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конкретним виконавцям [5]. Схема розкладання основної мети на
складові відповідно до рівня управління конкретних виконавців
зображена на рис. 2.
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директор
(президент) Рентабельність Зростання прибутку Частка ринку

Заступник з
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президент з
виробництва)

Оборотність
запасів

Фондовіддача Продуктивність із
розрахунку на одиницю…
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Рис. 2. Схема розкладання основної мети на складові відповідно
до рівня управління конкретних виконавців у системі управління

та обліку Тableau de bord

Отже, Тableau de bord являє собою структуровану й цілісну
систему управління й обліку, що охоплює тактичний (оператив-
ний) і стратегічний рівні управління підприємством. Така систе-
ма дозволяє розробляти стратегію підприємства і відслідковувати
її виконання, оперуючи як фінансовими, так і нефінансовими по-
казниками. Можна сказати, що Тableau de bord в принципі може
використовуватися як альтернатива BSC.

Крім збалансованої системи показників та Тableau de bord, у
світовій практиці існують також інші відомі моделі управління
ефективністю діяльності компанії. Потрібно відзначити, що вони
відрізняються один від одного за принципом побудови й орієнто-
вані на різних користувачів. До найвідоміших таких моделей
управління ефективністю можна віднести:
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• модель Європейського фонду управління якістю (European
Foundation for Quality Management, EFQM);

• призма ефективності (The Performance Prism).
Концепція EFQM допускає сприяння розвитку бізнесу за ра-

хунок оцінки його сильних сторін і визначення напрямів діяльно-
сті, в яких для досягнення мети необхідні поліпшення. У моделі
EFQM виділено дев’ять блоків (рис. 3).

Керівництво

Персонал

Процеси
Політика і
стратегія

Спів робіт-
ництво та
ресурси

Результати
діяльності
персоналу

Результати
взаємодії з
покупцями

Соціальні
результати

Ключові
показники

ефективності
діяльності

підприємства

Можливості Результати

Інновації і навчання

Рис. 3. Модель EFQM

Як видно з рис. 3, управління підприємством здійснюється на
підставі дії на показники п’яти початкових (або, як називають їх
автори моделі, «ресурсних») блоків:

• керівництво;
• персонал;
• політика і стратегія;
• співпраця і ресурси;
• процеси.
Результати управління бізнесом підприємства згруповані в чо-

тири «результуючих» блоки показників:
• результати діяльності персоналу;
• взаємодії з покупцями;
• соціальні результати;
• ключові показники ефективності діяльності компанії.
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Необхідно відзначити, що відмітною особливістю моделі
EFQM є орієнтація на соціальний результат, тобто результат вза-
ємодії з суспільством. Тому ця модель швидко перейшла з прива-
тного сектора в урядові і громадські організації. Сьогодні модель
EFQM використовується на більш ніж 20 тис. англійських і євро-
пейських підприємствах [7].

Ще одним обліково-управлінським інструментом є так звана
«призма ефективності». У загальному вигляді «призма ефектив-
ності» зображена на рис. 4.

Інтереси
користувачів

Користувачі Інтереси
підприємства

Швидко, вірно,
дешево, просто

Покупці і
посередники

Відповідальність
покупців і посередників,
прибуток і зростання

бізнесу
Заробітна плата,
підвищення
майстерності,
умови праці

Службовці Якісне виконання
роботи

Відповідальність,
прибуток і

зростання бізнесу
Постачальники

Швидко, правильно,
дешево і просто

Законність.
Благодійність і

безпека
Регулюючі
органи

Прозорі закони і
нормативні акти

Окупність
інвестицій Інвестори

Капітал, кредити і
підтримка

Рис. 4. «Призма ефективності» в загальному вигляді

Цей інструмент призначений для тих користувачів, хто заціка-
влений у результатах діяльності підприємства в цілому. В англо-
мовній фаховій літературі таких користувачів називають
«stakeholders» [8]. Це можуть бути інвестори, покупці й посеред-
ники, персонал компанії, її постачальники, регулюючі органи,
громадянські організації (маємо на увазі як профспілки і громад-
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ські організації захисту прав споживачів, так і різні громадські
організації, аж до екологічних спілок).

Тому «призма ефективності» повинна примусити керівників
задуматися над відповідями на п’ять основних питань:

• хто є зацікавленими сторонами в бізнесі підприємства, чого
хочуть вони, у чому полягають їх потреби?

• що підприємство хоче отримати від цих зацікавлених сторін?
• які стратегії повинно впровадити підприємство, щоб задо-

вольнити потреби і бажання зацікавлених сторін?
• які процеси повинні запустити менеджери підприємства (в

тому числі й налагодити відповідну систему бухгалтерського об-
ліку), щоб мати можливість здійснити свої стратегії?

Тож «призма ефективності» дозволяє виявити мету діяльності
організації, встановити показники її досягнення, розробити сис-
тему вимірювання, забезпечити реалізацію розробленої стратегії.
У разі прийняття інструменту «Призма ефективності» у якості
«ключового ядра» управління підприємством саме «Призма ефе-
ктивності» буде задавати вимоги до змісту системи бухгалтерсь-
кого обліку на даному підприємстві (рис.5.).

Тож можна вважати, що «Призма ефективності» є обліково-
управлінським інструментом, що застосовується менеджментом
для досягнення тактичних та стратегічних цілей.

Висновки з проведеного дослідження. Розглянуті вище най-
популярніші так звані «збалансовані системи» управління й облі-
ку дійсно можуть бути застосовані у практиці господарювання
вітчизняних промислових підприємств.

Проте необхідно пам’ятати, що «сліпе» копіювання навряд чи
принесе бажаний результат. Тож необхідно уважно придивлятися
до досвіду, отриманого провідними зарубіжними підприємствами
і, беручи його до уваги, можливо, комбінуючи елементи різних
підходів, створювати власні, придатні для ефективної роботи у
вітчизняних умовах господарювання системи управління та облі-
ку. Також треба широко використовувати й інші інструменти об-
ліку та управління, які навіть не входять до названих вище сис-
тем.

При цьому не можна нехтувати фінансовими показниками, які
розраховуються на даних фінансової складової бухгалтерського
обліку та обходити нефінансові показники, що є результатом по-
становки та роботи управлінського напрямку бухгалтерського
обліку.
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Бухгалтерський облік в ситемі
«Призма ефективності»

 посилення якості платіжно-розрахункової
дистципліни та договірного обліку (у бік
аналітичності);

 надання інформаціїпро ефективність інвестицій;
 облік якості виконуємих робіт робітниками і службовцями,
прозорість системи винагороди за працю;

 посилення податкової дисципліни, тісна співпраця з контролюючими
органами;

Рис. 5. Вплив управлінської системи «Призма ефективності»
на зміст системи бухгалтерського обліку на окремому підприємстві
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СИСТЕМИ
УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ СЛУЖБАМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

АНОТАЦІЯ. В статті розкриті питання синхронізації облікових ін-
формаційних потоків через впровадження системи внутрішнього
аудиту в управлінні промисловими підприємствами холдингового
типу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: внутрішній аудит, управління, підприємство,
модель.

Стратегічне управління підприємствами є сукупністю управ-
лінських елементів та засобів їх організаційної, інформаційної та
правової підтримки. З урахуванням особливостей організаційної
структури та ступеня централізації, управління її структурними
одиницями здійснюється за результатами внутрішнього аудиту
прийняття та реалізації стратегічних рішень, що забезпечують
розвиток як системи в цілому, так і її структурних одиниць.

При здійсненні внутрішнього аудиту бухгалтерської звітності,
як і зовнішнього аудиту, необхідною є оцінка організації бухгал-
терського обліку і системи внутрішнього контролю структурних
підрозділів, що перевіряються.

Водночас, внутрішні аудитори особливу увагу повинні звер-
нути на всі зміни, які відбуваються в структурних підрозділах
підприємств порівняно з попереднім періодом. Саме тому одним
з основних завдань системи внутрішнього аудиту, є забезпечення
менеджерів якісною інформаційною базою для ухвалення управ-
лінських рішень. Якість інформації, що надається, в даному ви-
падку визначається її своєчасністю, достовірністю і повнотою. А
це безпосередньо має вплив на ефективність прийняття управлін-
ських рішень.

У сучасному розумінні контрольне середовище можна пред-
ставити як систему, об’єднану за певними принципами, що ста-
новлять єдине ціле. Класифікація основних чинників, що впли-
вають на контрольне середовище, може бути такою:

• ступінь дотримання вимог чинного законодавства і норма-
тивних актів;
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• система підготовки внутрішньої управлінської звітності;
• система підготовки бухгалтерської звітності;
• кадрова політика і практика;
• розподіл відповідальності та повноважень;
• організаційна структура підрозділу, що відповідає за веден-

ня бухгалтерського обліку;
• принципи управління.
Промислові підприємства повинні структурно перебудувати

усі елементи ДВА (департаменту внутрішнього аудиту), у тому
числі контрольне середовище підприємства, спрямовувати його
на забезпечення конкурентоспроможності та ефективне функціо-
нування і розвиток за нових умов господарювання. Основними
користувачами результатів діяльності департаменту внутрішньо-
го аудиту є вище виконавче та лінійне (операційне) керівництво
підприємств.

Поведінка кожної великої виробничо-фінансової системи на
ринку визначається тільки однією їй властивій комбінацією пріо-
ритетів фундаментальної стратегічної установки та обраною
стратегією конкурентоспроможності. На думку Г.В. Козаченка,
«конкретне формулювання пріоритетів фундаментальної страте-
гічної установки являє собою встановлення довгострокових ці-
лей» (рис. 1) [4, с.83].

Функціонування великих потужних промислових холдингів в
умовах підприємництва об’єктивно зумовило створення в апараті
управління ДВА. Міжнародний досвід акціонерних товариств
США і Західної Європи показує, що внутрішній аудит стає не-
від’ємною частиною ефективного корпоративного управління.

За цих обставин потребує розроблення комплекс заходів щодо
створення конкурентних переваг, у рамках якого формування і
розвиток науково обґрунтованих підходів до організації внутрі-
шнього аудиту і їх адаптація до сучасних ринкових умов і потреб
вищої ланки управління є одним із найважливіших напрямків
підвищення ефективності економічної діяльності як на макроеко-
номічному рівні, так і на рівні окремих господарюючих суб’єктів.

В економічній літературі поняття внутрішнього аудиту по-
різному трактується як вітчизняними, так і зарубіжними автора-
ми. Робертсон Дж. Р. доводить, що внутрішній аудит є однією зі
складових контролю, а саме: «Структура внутрішнього контролю
може бути поділена на три складових: контрольна сфера — набір
характеристик, який визначає службові стосунки, придатні для
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контролю в компанії; система бухгалтерського обліку в компанії
— політика і процедури, які стосуються відповідних записів гос-
подарських операцій; процедури контролю — спеціальні переві-
рки, що виконує персонал компанії» [5, c. 137].

Рис. 1. Структура механізму стратегічного управління
промисловими холдингами

Тієї ж думки додержується і С.М. Бичкова, яка вважає, що
«внутрішній аудит є елементом системи внутрішнього контролю,
організований керівництвом підприємства з метою аналізу облі-
кових та інших контрольних даних» [2, c. 21].

Савченко В.Я. вважає, що «служба внутрішнього аудиту ство-
рюється з метою забезпечення ефективності діяльності апарату
управління щодо захисту законних майнових інтересів підприєм-
ства, удосконалення системи бухгалтерського обліку і сприяння
підвищенню ефективності роботи, зміцнення його фінансового
стану» [6, c. 277].
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Досліджуючи функції управління підприємством, важливо ви-
явити використання результатів аудиту і для єднальних процесів.
Для єднального процесу ухвалення управлінських рішень важли-
ві послуги аудиторів, які чинять безпосередній вплив на ухвален-
ня рішення, надають менеджменту достовірну, своєчасну і повну
інформацію.

Це юридичне, податкове консультування, консультації щодо
поліпшення фінансово-господарського положення, управлінське
консультування, включаючи консультування з питань злиття і
поглинань, упровадження управлінських інформаційних систем
класу ERP (Enterprise Resource Planning) тощо.

ДВА значно більше орієнтований на потреби виконавчого ке-
рівництва, а не власників. При цьому частина вищих виконавчих
керівників і голів Рад директорів, що представляють інтереси
власників, можуть бути не задоволені роботою ДВА своїх під-
приємств. Цей факт може мати наступні пояснення:

• неповне уявлення з боку керівників департаменту внутріш-
нього аудиту про потреби замовників клієнтів внутрішнього ау-
диту — Рад директорів і вищого виконавчого керівництва;

• завищені або невиправдані очікування з боку Рад директо-
рів і керівництва при недостатності ресурсів, що виділяються, а
також рівня «зрілості» підприємства;

• проблеми в питанні комунікації між замовниками клієнтами
і ДВА, зокрема на рівні звітів про виконану роботу.

З іншого боку, більшість керівників ДВА вважають користу-
вачами результатів діяльності внутрішнього аудиту — Раду ди-
ректорів, що ще кілька років тому було нереальним.

З точки зору контрольної функції управління промисловим
підприємством аудит допомагає вимірювати результати діяльно-
сті підприємства, порівнюючи їх з планованими показниками, а
також удосконалювати контрольні процедури шляхом проведен-
ня аудиту фінансової звітності, здійснення процедур щодо пого-
дження, підготовки відповідних рекомендацій.

Отже, менеджмент буде упевнений в достовірності використо-
вуваних даних, зможе адекватно оцінити досягнення поставлених
на етапі планування цілей і порівняти результати з планами і бю-
джетами. Під час підтвердження аудитором даних фінансової звіт-
ності підтвердженими в цілому слід уважати і дані управлінського
обліку. Це дозволяє адекватно використовувати дані управлінсько-
го обліку, що сприяє підвищенню ефективності управління.
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Окрім цього, аудит звітності підтверджує акціонерам ефекти-
вність діяльності Ради директорів підприємства, а також допома-
гає перевірити діяльність структурних підрозділів підприємства.

При цьому досить велика частка інформації для розуміння бі-
знесу і ситуації на підприємстві отримується з фінансової звітно-
сті, складеної за МСФЗ (Міжнародними стандартами фінансової
звітності). Акціонери підприємства мають можливість бачити ре-
альні результати діяльності підприємства і намагатися впливати
на управління. Також для здійснення контрольної функції мене-
джментом підприємства слід залучати аудиторів для здійснення
послуг з узгодження.

У цьому випадку аудитори здійснюють перевірку структурних
підрозділів підприємства відповідно до інструкцій вищого мене-
джменту підприємства — замовника послуги. Скориставшись ре-
зультатами ДВА, менеджмент підприємства у разі потреби коре-
кції серйозних відхилень може зробити відповідні управлінські
дії.

Основний напрям спільної роботи ДВА з менеджментом про-
мислового підприємства щодо побудови й оптимізації бізнес-
процесів пов’язаний з контролем виконання плану заходів, що
коригуються, необхідність яких була виявлено за результатами
внутрішнього аудиту.

За результатами здійснення контрольних дій ДВА формує
«Звіт щодо виконання заходів, що коригуються», за конкретною
перевіркою із вказівкою виконання заходів, їх достатності, своє-
часності й ефективності, який доводиться до тих же осіб, кому
спрямовувався раніше сам «Аудиторський звіт».

Інший напрям спільної роботи ДВА з менеджментом підпри-
ємства пов’язаний з наданням консалтингової підтримки мене-
джменту. Інформація, отримана під час проведення аудиторської
перевірки і подальшого контролю виконання заходів, що кори-
гуються, за результатами внутрішнього аудиту, є основою для
вирішення завдань, поставлених безпосередньо перед самою
ДВА, а саме:

• своєчасне формування і надання звітності щодо результатів
аудиторської діяльності, істотних ризиків, проблемах контролю і
корпоративного управління на підприємстві, якому підзвітна ДВА;

• планування подальшої діяльності ДВА.
Отже, менеджмент підприємства отримує необхідну консуль-

тативну підтримку під час проведення організаційних проектів, а
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також необхідну допомогу під час здійснення тих або інших за-
ходів — наприклад, щодо підготовки проспекту емісій акцій для
розміщень за кордоном. А підтверджена аудитором інформація за
ринками збуту продукції підприємства і напрямками діяльності
може активно використовуватися відповідними службами.

Рішення про те, чи потрібний внутрішній аудит, приймають
власники і вище виконавче керівництво промислових підпри-
ємств. Визначається це рішення багатьма чинниками, до яких,
перш за все, відносяться розділення функції володіння й управ-
ління бізнесом; розміри і структурна розгалуженість організації;
рівень ризиків, властивих діяльності.

В разі, якщо власники бізнесу є менеджерами підприємства і
самі повністю контролюють всі аспекти бізнесу, в наявності фун-
кції внутрішнього аудиту може не бути потреби. Проте із зрос-
танням розмірів підприємства і підвищенням складності процесів
управління у власників-менеджерів може скластися ілюзія конт-
ролю, коли створюється враження, що бізнес не суттєво зміню-
ється і всі напрямки діяльності знаходяться під контролем, а на-
справді у керівництва вже не вистачає фізичної можливості
контролювати ситуацію у всій повноті. Ось тоді внутрішній ау-
дит виявиться вельми корисний.

Внутрішній аудит необхідний не тільки власникам, але і ме-
неджменту підприємства. Завдання менеджерів — управляти біз-
несом, досягаючи поставлених цілей найбільш ефективно. Успі-
шність виконання цього завдання залежить у значній мірі від
двох чинників: 1) чи володіє менеджер інформацією, необхідною
для ухвалення правильних управлінських рішень; 2) чи існує
ефективна система контролю виконання ухвалених рішень. Ме-
неджери, для яких управління бізнесом є частиною повсякденної
роботи, не завжди здатні об’єктивно оцінити ситуацію. Навіть,
якщо менеджер вважає, що ефективно контролює всі процеси, у
нього, як правило, немає часу і специфічних навиків для збиран-
ня і структуризації відповідної інформації. Внутрішній аудит во-
лодіє інформацією за всіма аспектами діяльності, а також є ін-
струментарієм для узагальнення й аналізу даних, тому тісна
взаємодія з внутрішнім аудитом підвищує ефективність ухвален-
ня рішень менеджментом. Саме внутрішній аудит є об’єктивним
джерелом інформації, що допомагає менеджеру по-новому поди-
витися на речі та оцінити якість виконання ухвалених управлін-
ських рішень [7].
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За умов невизначеності і нестабільності зовнішнього середо-
вища, процес управління промисловим холдингом передбачає
збільшення обсягу контрольної роботи. Більш того, через поси-
лення конкуренції, швидкий розвиток і зміну технологій, зроста-
ючу диверсифікацію бізнесу і ускладнення бізнес-проектів управ-
ління істотно ускладнюється, що обумовлює ускладнення її кон-
трольних процедур. Саме тому виникає необхідність більш зміс-
товної реалізації контрольного аспекту на всіх рівнях управління.

Без інформаційної прозорості об’єкту управління адекватне
його сприйняття неможливе, управлінські дії не надають можли-
вості отримувати бажаний результат і управлінський зв’язок з
об’єктом втрачається.

Органи управління холдингом користуються послугами внут-
рішніх аудиторів як додатковими ресурсами, що допомагають їм
здійснювати свої функції. Розширення повноважень і підвищення
відповідальності директорів на практиці неможливо без реоргані-
зації всієї системи корпоративного управління і ДВА у тому чис-
лі. Будучи об’єктивним джерелом інформації для апарату управ-
ління, внутрішній аудит повинен сприяти усуненню «інфор-
маційної асиметрії».

Сучасний внутрішній аудит здатний і повинен виконувати різ-
номанітні та масштабні завдання. По-перше, він оцінює систему
внутрішнього контролю в частині достовірності інформації, до-
тримання законодавства, збереження активів, ефективності та ре-
зультативності діяльності окремих операційних і структурних під-
розділів. По-друге, проводить аналіз і оцінку ефективності систе-
ми управління ризиками і пропонує методи зниження ризиків. По-
третє, оцінює відповідність системи корпоративного управління
промислових підприємств принципам корпоративного управління.

Одним з найважливіших напрямків діяльності внутрішнього
аудиту стає аудит інформаційних систем. Внутрішній аудит не є
універсальним засобом розв’язування всіх проблем підприємства,
а саме:

• не може ліквідовувати або ідентифікувати всі випадки по-
милок людей або зловживань, але може мінімізувати їх вірогід-
ність і збільшити вірогідність їх швидкого виявлення за допомо-
гою аудиту інформаційних систем;

• не може аудирувати кожен бізнес-процес щороку, але може
оптимізувати вибір підрозділів, що перевіряються, на основі про-
ведення попереднього аналізу ризику;
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• не повинен розробляти процедури для підрозділів підприєм-
ства, оскільки це негативно впливає на незалежність внутрішньо-
го аудиту, але може аналізувати процедури, розроблені іншими
підрозділами, на предмет їх ефективності в рамках системи внут-
рішнього контролю підприємства.

У багатьох випадках виконавче керівництво схильне розглядати
внутрішній аудит як ресурс, що вирішує управлінські завдання щодо
побудови системи контролю. Це не може не викликати побоювань з
приводу об’єктивності внутрішнього аудиту, оскільки в цьому випа-
дку внутрішнім аудиторам належить фактично оцінювати те, що во-
ни самі розробляють і впроваджують. При цьому, побудова системи
внутрішнього контролю не є завданням внутрішнього аудиту, буду-
чи безпосереднім завданням менеджменту. Внутрішній аудит може
надавати консультаційну підтримку на етапі розроблення систем і
цим приносити безпосередню користь, але не повинен нести відпо-
відальність за створення і підтримку системи контролю.

З урахуванням можливої реалізації додаткових зовнішніх ри-
зик-факторів підвищені вимоги висуваються до ролі внутрішньо-
го аудиту підприємства. Запропонована універсальна модель іє-
рархії ролей внутрішнього аудиту рекомендується для оцінки
використання результатів аудиту з метою прийняття управлінсь-
ких рішень на підприємстві (рис. 2).

Рис. 2. Універсальна модель ієрархії ролей внутрішнього аудиту
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Забезпечення достатньої упевненості відповідно до вимог
припускає:

• надання вищому керівництву й комітету з аудиту підтвер-
джень того, що забезпечується відповідність процедурам і поло-
женням політики й існують механізми внутрішнього контролю;

• акцент на відповідності умовам і вимогам на рівні проектів,
угод і процесів з ретроспективним напрямком, а також забезпе-
чення відповідності вимогам корпоративного управління;

• достатня орієнтація співробітників ДВА в бізнес-процесах і
в питаннях корпоративного управління;

• використання ДВА ефективної методики і перевірених про-
цедур внутрішнього аудиту.

Підвищення ефективності бізнесу передбачає:
• ініціативне сприяння керівництву підприємства у вдоскона-

ленні бізнес-процесів, підвищенні їх ефективності і результатив-
ності, в досягненні фінансової економії від пропонованих ініціа-
тив;

• володіння персоналом ДВА спеціальними професійними на-
вичками, необхідними для глибшого розуміння бізнес-діяльності
і проведення адекватної оцінки.

Одночасно з підвищенням значущості ролі внутрішнього ау-
диту, розширенням його функцій і повноважень, появою нових
завдань керівництво й акціонери підприємства починають вису-
вати і підвищені вимоги до повноти і якості перевірок, що прово-
дяться, ДВА, своєчасності виявлення і запобігання різному роду
порушень, адекватності зроблених рекомендацій і наявності діє-
вих процедур моніторингу повноти і своєчасності їх упрова-
дження бізнес-підрозділами.

Структуризація процесів інтегрованої системи управління на
промислових підприємства дозволить визначити взаємозв’язки
процесів системи, у тому числі взаємодію і взаємозв’язок основ-
них блоків, вхідні і вихідні дані процесів і їх власників, а також
сукупність інформації, яка споживається, генерується і обробля-
ється підприємством.

Використання результатів внутрішнього аудиту сприятиме
вдосконаленню обліково-аналітичної системи управління на під-
приємствах, а саме:

а) в частині стратегічного управління :
• визначення стратегії розвитку підприємства, його місії і ба-

чення;
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• формування індикаторів, що дозволяють оцінити успішність
діяльності як підприємства в цілому, так і його структурних під-
розділів (центрів відповідальності), що повинно, зрештою, дозво-
лити створити систему збалансованих показників;

б) в частині поточного управління :
• створення технології децентралізації поточних планових

показників по підприємству в цілому до рівня кожного підроз-
ділу;

• коригування технології кодування усіх підрозділів без ви-
ключення з метою обрання їх в якості облікових об’єктів;

• розділення єдиної облікової технології на два напрями: фі-
нансовий і управлінський облік;

в) у частині вдосконалення управління фінансовими ресурса-
ми — побудова системи бюджетування:

• у сітьовому режимі формувати реєстр усіх договорів, з за-
значенням термінів виконання зобов’язань, що дозволить форму-
вати бюджет руху грошових коштів;

• створення форматів бюджетних форм, за принципом їх сис-
темного заповнення бюджетними показниками і фактичними да-
ними з блоку управлінського обліку;

• формування класифікатора відхилень (звичайних, небезпеч-
них, надзвичайних) і перелік відповідальних осіб за відхилення у
місцях їх виникнення;

• розроблення системи мотивацій працівників за досягнення
бюджетних показників;

г) в частині вдосконалення інформаційного забезпечення :
• підвищення інформативності обліку за рахунок можливості

визначення різних аналітичних ознак обліку;
• підвищення оперативності обліку за рахунок розділення фу-

нкцій бухгалтерського і управлінського обліку;
• організації системного бюджетування;
• надання управлінських звітів за різними аналітичними озна-

ками.
Забезпечення правильності і надійності процесу ухвалення

рішень повинне спиратися на систему внутрішніх регламентів,
інструкцій і внутрішньофірмової політики, а також розгалужену
систему планів. Зміст перерахованих документів значною мірою
залежить від особливостей діяльності промислового підприємст-
ва, його структури, стратегічних цілей і не може бути безпосере-
дньо скопійованим в інших підприємств.
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Моделювання процесу системи ухвалення рішень ДВА, а та-
кож порівняння процесу ухвалення рішень з зовнішніми моделя-
ми може дати додаткову інформацію щодо критичних ознак в іс-
нуючій системі прийняття управлінських рішень, що дозволить:

• оцінити типи рішень, найбільш схильних до помилок через
можливу недосконалість процедур ухвалення рішень, що викори-
стовуються;

• розробити пропозиції відносно формалізації рішень різних
типів з урахуванням недоліків існуючої практики;

• з’ясувати, наскільки раціонально завантажені рівні і горизо-
нтальні ланки системи управління підприємством, уточнити
обов’язки і повноваження керівництва;

• оцінити необхідність і достатність інформаційного забезпе-
чення рішень щодо угод різного виду;

• визначити напрями, за якими повинен розвиватися аналіз
виконання рішень.

Так, наприклад, створення ДВА для виконання вимог стандар-
ту ISO 9001:2000, п. 8.2.2 «Внутрішніх аудитів» (перевірки) по-
винно бути одним з основних завдань під час розроблення і
впровадження систем управління якістю. Саме внутрішній аудит
найбільшою мірою впливає на підготовчу роботу до впрова-
дження і на безперервне вдосконалення системи якості. ISO 9001
є міжнародним стандартом систем управління якістю, що уза-
гальнює передовий світовий досвід в області управління і органі-
зації виробництва

На рис. 3 наведена блок-схема процесу внутрішнього аудиту з
визначенням вхідних та вихідних даних, що генерується.

До цих пір у значної частини вітчизняних менеджерів, збері-
гаються колишні уявлення про зміст внутрішнього контролю, що
заснований на минулому досвіді взаємодії з ревізорами, розумін-
ня аудиту винятково як перевірки річної фінансової звітності,
уявлення, що внутрішній аудит і внутрішній контроль — рівно-
значні поняття.

Такі уявлення вже не відповідають сучасним вимогам щодо
кадрового потенціалу, сучасної структури організації, в яких ви-
сока частка праці, полягає в прийнятті та наявності відповідаль-
ності за рішення, що ухвалюється. Колишні уявлення вступають
у суперечність з розвитком інформаційних технологій та елект-
ронного бізнесу. Багатократне збільшення швидкості передачі
інформації вимагає вдосконалення програмно-технічних засобів
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для пошуку і обробки початкових даних і формування інформа-
ції, необхідної для ухвалення доцільних управлінських рішень.

Рис. 3. Процес внутрішнього аудиту
з визначенням вхідних та вихідних даних

Необхідні принципово нові підходи щодо організації діяльно-
сті економічних суб’єктів, нові концепції управління ризиками.
Складність ведення бізнесу в електронному середовищі стиму-
лює до розширення спектра операцій і збільшує ризики. Дово-
диться враховувати, що на підприємствах вартість створюється
не стільки в їх функціональних підрозділах, скільки в міжфунк-
ціональних процесах, у системах створення вартості, що, при
тривалості життєвого циклу товару, скорочує оптимізацію діяль-
ності та сприяє реінжинірингу бізнес-процесів.
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За умов інтеграційних процесів посилюються потреби в ство-
ренні стратегічної системи управління ризиком і дотриманням
законодавчих вимог, щодо масштабу всієї організації, а не на ос-
нові окремих проектів.

Ефективний ДВА є одним з ключових елементів системи
управління промисловим холдингом, який дозволяє менеджменту
приймати адекватні рішення, направлені на:

• визначення фактичного стану системи управління підприєм-
ством (об’єкту контролю);

• порівняння фактичних даних з плановими;
• оцінку відхилень, що перевищують допустимий рівень;
• виявлення причин даних відхилень;
• оперативне виявлення, запобігання і обмеження операцій-

них, фінансових і інших видів ризиків;
• забезпечення досягнення стратегічних цілей холдингу і його

акціонерів. 
Реалізація на підприємствах інформаційних систем класу ERP,

а саме програмних продуктів компанії SAP дозволяє зменшити
витрати на дотримання нормативів, впровадити засоби контролю
на кожному рівні управління холдингом, а також і об’єднати ко-
рпоративні стратегії і системи управління ризиком через:

• встановлення внутрішнього контролю з використанням ста-
ндартних правил і документації, завдяки чому скорочується час
на внутрішній аудит та реалізацію панелей індикаторів, основану
на другорядних обмеженнях;

• оптимізацію та автоматизацію, фільтрацію списків, санкцій і
комерційних правил, з метою поліпшити дотримання норматив-
них вимог;

• реалізацію системи управління доступом, щоб зменшити ри-
зики розподілу обов’язків і скоротити витрати на зовнішній
аудит.

Створення ефективної системи внутрішнього аудиту дозво-
лить підприємству:

• забезпечити ефективне функціонування, стійкість і макси-
мальний розвиток за умов багатопланової конкуренції;

• зберегти і ефективно використовувати ресурси і потенціал;
• своєчасно виявити і мінімізувати комерційні, фінансові та

інші ризики в управлінні;
• сформувати систему інформаційного забезпечення всіх рів-

нів управління адекватну сучасним умовам господарювання які
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постійно змінюються, що дозволить своєчасно адаптувати функ-
ціонування до змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі
[1, c. 25].

Виходячи з принципу, що найдовершеніше управління найбі-
льшою мірою сприяє досягненню мети, реорганізація системи
управління та її вдосконалення здатні підвищити ефективність
роботи підприємства, скоротити ризик ухвалення важливих рі-
шень, терміни підготовки і реалізації управлінських дій, забезпе-
чити контроль виконання, підвищити загальну якість виконання
бізнес-процесів.

Оцінення та оптимізація системи управління є лише одним з
можливих результатів виконання проекту щодо управлінського
консультування.

Результатом проекту в залежності від аналізу оцінок, отрима-
них під час діагностики стану підприємства, є зміни всього ком-
плексу завдань ефективного управління. Цей комплекс включає
визначення цілей і формування загальної стратегії, оптимізації
відповідно до них організаційної структури і ключових бізнес-
процесів, а також розроблення документів, що офіційно регламе-
нтують внутрішньофірмові стандарти діяльності. Аналіз внутрі-
шніх стандартів повинен підтвердити наявність системи мотива-
ції працівників залежно від результатів роботи підрозділу в
загальних результатах підприємства, а також від ролі конкретно-
го працівника в діяльності свого підрозділу.
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РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ БАНКІВ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

АНОТАЦІЯ. В статті охарактеризовано міжнародні стандарти об-
ліку та звітності, що застосовуються в процесі здійснення інвести-
ційних операцій банків з цінними паперами в торговому портфелі,
портфелі на продаж та портфелі до погашення. Проаналізовано
зміни в процедурах подальшої оцінки придбаних фінансових ін-
струментів в зв’язку із заміною окремих стандартів. Запропонова-
но вдосконалену класифікацію цінних паперів у відповідності з но-
вими принципами обліку та звітності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МСФЗ, цінні папери, фінансові інструменти,
подальша оцінка, справедлива вартість, амортизована собівар-
тість.

АННОТАЦИЯ. В статье охарактеризовано международные стан-
дарты учета и отчетности, которые применяются в процессе осу-
ществления инвестиционных операций банков с ценными бума-
гами в торговом портфеле, портфеле на продажу и портфеле до
погашения. Проанализировано изменения в процедурах даль-
нейшей оценки приобретенных финансовых инструментов в связи
с изменениями отдельных стандартов. Предложено усовершенс-
твованную классификацию ценных бумаг в соответствии с новы-
ми принципами учета и отчетности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО, ценные бумаги, финансовые инст-
рументы, последующая оценка, справедливая стоимость, аморти-
зированная себестоимость.
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ANNOTATION. The characteristic of International accounting and
financial reports standards, applied in bank investment securities
transactions in trading portfolio, available-for-sale portfolio and held-to-
maturity portfolio, are considered in the article. Changes in procedures
of financial instruments subsequent measurement, caused by the
substitution of certain standards, are analyzed. Improved classification
of investment securities according to new accounting standards is
suggested.

KEY WORDS: IFRS, securities, financial instruments, subsequent
measurement, fair value, amortized cost.

Постановка проблеми. Операції банків з придбання цінних
паперів на фондовому ринку є одними з найбільших за обсягами
розміщених активів, що пояснюється високим рівнем прибутку
та відносно низькими ризиками інвестиційної діяльності. Міжна-
родний характер інвестиційних операцій вимагає від інвесторів
не тільки відображення результатів діяльності за єдиними уніфі-
кованими принципами, а й здійснення постійного контролю за
змінами в МСФЗ з метою пристосування внутрішніх методик до
міжнародних правил.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Питанням обліку фі-
нансових інвестицій у відповідності з міжнародними стандарта-
ми звітності присвячені роботи О.Е. Кузьмінської [1], О.В. Неби-
льцової, Р.С. Коршікової, Л.І.Лук’яненка, В.В.Ходзицької [2],
П. М. Сенищ, В. І. Ричаківської, М. Л. Лапішко, Л. П. Снігурської
[3], Г.І. Спяк [4] та інших авторів. Проте постійні зміни у МСФЗ
вимагають детального дослідження їх впливу на систему обліку
фінансових інструментів та оперативного реагування на такі змі-
ни шляхом приведення вітчизняних нормативних актів та інстру-
кцій у відповідність принципам міжнародної облікової практики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Операції з фінан-
сового інвестування відображаються банківськими установами на
рахунках бухгалтерського обліку та у статтях фінансової звітнос-
ті відповідно до правил та принципів, визначених у міжнародних
стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності [5,
ст. 6, ч. 3].

Група стандартів, що регулюють процедури обліку та відо-
браження у звітності інформації щодо операцій із цінними папе-
рами в торговому портфелі, портфелі на продаж та портфелі до
погашення, зазнали значних змін протягом останніх років. Прин-
ципи обліку, відповідно до яких інформація відображалася у фі-
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нансових звітах та примітках до них, не дозволяли надати об’єк-
тивну оцінку результатам операцій із фінансовими інструмента-
ми та ризикам, на які наражалися суб’єкти господарювання в
процесі здійснення кредитних та інвестиційних операцій. Резуль-
татом реагування на виявлені недоліки стала заміна МСБО 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» МСФЗ 9 «Фінансо-
ві інструменти», а також формуванням нового МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».

Враховуючи всі зміни в принципах обліку, можна стверджува-
ти, що придбані банком цінні папери, що класифікуються як фі-
нансові інструменти та включаються до одного з трьох портфелів,
входять до сфери застосування шести міжнародних стандартів фі-
нансової звітності (рис.1): МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: роз-
криття інформації» [6], МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» [7],
МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» [8], МСБО 18 «Дохід»
[9], МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [10], МСБО 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [11]. Виняток стано-
вить МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність» [12], норми якого поширюються виключно
на операції із цінними паперами в портфелі банку на продаж — ін-
вестиціями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з
метою продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання.

Цінні папери, які
обліковуються в

торговому портфелі

Цінні папери в портфелі
банку на продаж

Цінні папери в
портфелі банку до

погашення

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
МСБО 18 «Дохід»

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

МСФЗ 5 «Непоточні
активи, утримувані для
продажу, та припинена

діяльність»

Портфельні інвестиції банку

Рис. 1. Стандартизація обліку портфельних інвестицій банків
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Перераховані стандарти регулюють процедури обліку портфе-
льних інвестицій та їх відображення в статтях фінансової звітно-
сті та примітках до них (Табл. 1).

Таблиця 1
РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ БАНКІВ ЗА МСФЗ

Назва
МСФЗ/МСБО Напрями регулювання

МСФЗ 5

 Вимагає класифікувати інвестиції в асоційовані та дочірні
компанії, що розміщуються в портфелі на продаж, як непото-
чні активи, утримувані для продажу, оскільки їх балансова
вартість «буде в основному відшкодовуватися шляхом опера-
ції продажу, а не поточного використання» [12, п.6]. Оцінка
таких активів здійснюється за меншою з двох оцінок: балан-
совою вартістю, або справедливою вартістю з вирахуванням
витрат на продаж

МСФЗ 7 Висунення вимог щодо розкриття у фінансовій звітності бан-
ків інформації про інвестиційні операції із цінними паперами

МСФЗ 9

Встановлення правил і принципів первісного визнання інвес-
тицій, їх первісної та подальшої оцінки, переоцінки, умов
припинення визнання та перекласифікації. Визначення трьох
методів подальшої оцінки портфелів інвестицій: за справед-
ливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках чи
збитках, справедливою вартістю із відображенням переоцінки
в іншому сукупному доході та амортизованою собівартістю

МСФЗ 13

Встановлення основних принципів та правил визначення
справедливої вартості фінансових інвестицій з використан-
ням методів математичного моделювання. Розкриття у примі-
тках до фінансової звітності характеристик інформації, що
була використана для визначення справедливої вартості фі-
нансового інструменту шляхом формування трьох рівнів вхі-
дних даних

МСБО 18
Визначення двох форм отримання доходу за результатами ін-
вестиційної діяльності банка — відсотків та дивідендів. Оці-
нка доходу за «справедливою вартістю компенсації, яка була
отримана або підлягає отриманню» [9, п.9]

МСБО 32
Визначення понять «фінансовий інструмент» та «фінансовий ак-
тив», що дозволяє включати портфельні інвестиції банків до ка-
тегорії фінансових інструментів та групи фінансових активів

МСБО 39
Визначення методики оцінки фінансових інвестицій за амор-
тизованою собівартістю із використанням методу ефективної
ставки відсотка
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Основним нормативним актом НБУ, що регулює облік фі-
нансових інвестицій банків, є Інструкція з бухгалтерського об-
ліку операцій з цінними паперами в банках України № 358 [13],
що складена відповідно до принципів, визначених в МСБО 39.
Положення МСБО 39 передбачало наявність чотирьох категорій
фінансових інструментів, три з яких стосувалися фінансових ін-
вестицій [11, п. 9]. Категорії «Фінансові активи за справедливою
вартістю із відображенням переоцінки як прибутку чи збитку»
відповідав торговий портфель цінних паперів, в якому утриму-
валися інвестиції, придбані з метою продажу або перепродажу
протягом звітного періоду. Виходячи з назви категорії, цінні па-
пери в такому портфелі оцінювалися за справедливою вартістю
з переоцінкою в прибутках чи збитках (рис.2). Фінансові акти-
ви, що класифікувалися як доступні для продажу, були віднесе-
ні до портфелю цінних паперів на продаж із подальшою оцін-
кою за справедливою вартістю із переоцінкою в додатковому
капіталі або за собівартістю (для пайових фінансових інструме-
нтів за умови неможливості визначення справедливої вартості).
Портфель цінних паперів до погашення було сформовано за
критеріями категорії фінансових інструментів «інвестиції,
утримувані до погашення» із їх подальшою оцінкою за аморти-
зованою собівартістю з використанням методу ефективної став-
ки відсотка.

Для кожної категорії інструментів, і, відповідно, портфелів
цінних паперів, було визначено конкретний метод оцінки. Це до-
зволяє стверджувати про наявність єдиної класифікаційної харак-
теристики, за якою визначалася подальша оцінка придбаних інве-
стицій — вид портфелю цінних паперів.

Із затвердженням МСФЗ 9, визначена класифікація фінансо-
вих інструментів було вилучена, а система критеріїв подальшої
оцінки фінансових інвестицій стала набагато складнішою
(рис. 3).

В МСФЗ 9 визначено три види оцінки, що застосовуються до
придбаних фінансових інструментів: справедлива вартість із ві-
дображенням переоцінки в прибутку чи збитку, справедлива вар-
тість із переоцінкою в іншому сукупному доході та амортизована
собівартість. Головним критерієм визначення оцінки виступає
вид цінного паперу — борговий або пайовий фінансовий інстру-
мент.
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Категорії фінансових
інструментів за МСБО 39
«Фінансові інструменти:
визнання та оцінка»

Фінансовий актив за
справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки
як прибутку або збитку

Фінансові активи, доступні
для продажу

Інвестиції, утримувані до
погашення

Типи портфелів
відповідно до
Інструкції з

бухгалтерського обліку
операцій з цінними
паперами в банках
України № 358

Цінні папери в портфелі
банку на продаж

Цінні папери в портфелі
банку до погашення

За справедливою вартістю з
відображенням переоцінки в

прибутку чи збитку

Пайові – за справедливою
вартістю з відображенням
переоцінки в додатковому
капіталі або за собівартістю.
Боргові - за справедливою
вартістю з відображенням
переоцінки в додатковому

капіталі

За амортизованою
собівартістю

Цінні папери, які
обліковуються в
торговому портфелі

Подальша
оцінка

фінансових
інвестицій

Рис. 2. Зв’язок між категоріями фінансових інструментів,
типами портфелів цінних паперів та методами їх подальшої оцінки

Боргові цінні папери оцінюються за амортизованою собіва-
ртістю за умов утримання активу з метою отримання контрак-
тних грошових потоків, що являють собою виключно пога-
шення основної суми та процентів за користування активом. У
випадку, якщо умови користування активом відповідають умо-
вам їх визнання за амортизованою собівартістю, проте виникає
невідповідність оцінки між активом та пов’язаним із ним зо-
бов’язанням («неузгодженість обліку»), суб’єкт господарю-
вання може прийняти рішення оцінювати борговий інструмент
за справедливою вартістю із переоцінкою в прибутку чи збит-
ку [7].

В інших випадках, коли метою придбання фінансового ін-
струменту не є отримання контрактних грошових потоків у ви-
гляді погашення основної суми та відсотків, боргові цінні папери
оцінюються за справедливою вартістю з переоцінкою в прибутку
або збитку.
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За умов здійснення фінансових інвестицій шляхом придбання
інструментів капіталу (пайових цінних паперів), банк може при-
йняти рішення про їхню оцінку за справедливою вартістю із пе-
реоцінкою в іншому сукупному доході. В усіх інших випадках,
придбані акції оцінюються за справедливою вартістю із переоці-
нкою в прибутку або збитку [7].

Чи утримується інструмент в
межах обраної бізнес-моделі,
мета якої – утримання активу
для отримання контрактних
грошових потоків?

Чи передбачено отримання у
визначені дати контрактних
грошових потоків, що
являють собою виключно
погашення основної суми та
відсотків як плати за
користування активом?

Чи виникне ситуація
«неузгодженості обліку»,
якщо інструмент буде
оцінено за амортизованою
собівартістю?

Чи утримується інструмент
для торгівлі (отримання
прибутків від
короткострокового
коливання ціни активу або
дилерської маржі, а не
отримання грошових потоків
у вигляді основної суми та
відсотків)?

Чи було при придбанні
прийнято рішення оцінювати
інструмент за справедливою
вартістю з відображенням
переоцінки в іншому
сукупному доході?

Справедлива вартість
з відображенням
переоцінки в

прибутку чи збитку

Справедлива вартість
з відображенням

переоцінки в іншому
сукупному доході

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Амортизована
собівартість

Борговий інструмент Пайовий інструмент

Рис. 3. Визначення виду подальшої оцінки боргових
та пайових цінних паперів відповідно до МСФЗ 9
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Таким чином, відповідно до нової класифікації фінансових ак-
тивів, цінні папери в торговому портфелі оцінюються виключно
за справедливою вартістю з переоцінкою в прибутку або збитку,
оскільки «портфель фінансових активів, який відповідає визна-
ченню утримуваного для торгівлі, не утримується з метою отри-
мання контрактних грошових потоків» [7, Б4.1.6]. Боргові цінні
папери в портфелі банку на продаж можуть оцінюватися за амор-
тизованою собівартістю або справедливою вартістю з переоцін-
кою в прибутку чи збитку. Подальша оцінка пайових цінних па-
перів в портфелі на продаж здійснюється за справедливою
вартістю з переоцінкою в прибутку чи збитку або справедливою
вартістю з відображенням переоцінки в іншому сукупному дохо-
ді. Боргові фінансові інструменти в портфелі до погашення ви-
знаються в обліку за амортизованою собівартістю або справедли-
вою вартістю з переоцінкою в прибутку чи збитку.

Якщо раніше процедура визначення виду подальшої оцінки
включала три етапи — встановлення мети придбання інструмен-
ту, визначення портфелю, що відповідає меті придбання, визна-
чення методу оцінки відповідно до типу портфелю, то із зміною
облікових стандартів ця процедура набуває дещо іншої логічної
послідовності: визначення виду інструменту (борговий чи пайо-
вий), встановлення мети придбання, визначення методу оцінки
(рис. 4).

мета придбання
цінного паперу

вид портфелю
цінних паперів

метод
оцінки

МСБО 39/ Інструкція №
358

вид цінного
паперу

мета придбання
цінного паперу

метод
оцінки

МСФЗ 9

Рис. 4. Логічна послідовність визначення методу
подальшої оцінки придбаних цінних паперів

Зміни правил визначення подальшої оцінки інструменти до-
зволяють дійти висновку, що із впровадженням нового стандарту
зникає зв’язок між типом портфелю і методом оцінки, натомість
першочергово встановлюється вид цінного паперу, що в подаль-
шому визначає мету його придбання та метод оцінки. Із втратою
чинності положень МСБО 39 щодо класифікації фінансових ін-
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струментів за трьома групами, зникає необхідність класифікації
цінних паперів в Інструкції № 358 за трьома портфелями. Нато-
мість, стає доцільним в обліку виділити дві групи: інвестиції в
боргові цінні папери та інвестиції в пайові цінні папери з їх пода-
льшою класифікацією за методами оцінки (рис. 5). Інструменти
капіталу, в результаті придбання яких формуються асоційовані та
дочірні компанії, лишаються у відповідній групі без змін.

П. 3.1. Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках
України № 358

Цінні папери банку з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку
класифікуються таким чином:

а)  цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі;
б)  цінні папери в портфелі банку на продаж;
в)  цінні папери в портфелі банку до погашення;
г)  інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

П. 3.1. Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках
України № 358

Цінні папери банку з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку
класифікуються таким чином:
   Інвестиції в боргові цінні папери:

       а)   боргові цінні папери, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
  б) боргові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю з

відображенням переоцінки в прибутку або збитку.
 Інвестиції в пайові цінні папери:

а) пайові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки в прибутку чи збитку;

б) пайові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки в іншому сукупному доході.

3. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Зміни
відповідно до

МСФЗ 9

Рис. 5. Зміни в класифікації операцій банків з цінними паперами
в Інструкції № 358

Висновки з проведеного дослідження. В результаті проведе-
ного дослідження було охарактеризовано міжнародні стандарти
фінансової звітності, що регулюють облік портфельних інвести-
цій банків, а також проаналізовано зміни в класифікації та оцінці
фінансових інструментів, що виникли внаслідок затвердження
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нових стандартів. Запропоновано зміни в класифікації операцій
банків з цінними паперами в Інструкції № 358 з метою її приве-
дення у відповідність з новими принципами класифікації в
МСФЗ.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ

ЕКОНОМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ

АНОТАЦІЯ. Розглянуто питання інформаційного забезпечення
управління підприємством при використанні інформаційних сис-
тем обліку. Розкрито сутність інформаційних технологій обліку.
Визначено роль управлінської використання системи в контексті
сучасних інформаційних систем обліку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформаційна система обліку, інформаційна
технологія обліку, автоматизоване робоче місце, автоматизація
обліку.

АНОТАЦИЯ. Рассмотрены вопросы информационного обеспече-
ния управления предприятием при использовании информацион-
ных систем учета. Раскрыта сущность информационных техноло-
гий учета. Определена роль управленческой использования
системы в контексте современных информационных систем уче-
та.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная система учета, информа-
ционная технология учета, автоматизированное рабочее место,
автоматизация учета.

ANNOTATION. The problems of information management now using
accounting information systems. The essence of information tech-
nology accounting. The role of management in the context of the use
of modern information systems accounting.

KEY WORDS: information system for accounting, information tech-
nology accounting, workstation, automation of accounting.
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Постановка проблеми. Раціональна система управління за-
безпечує: збереження фінансової рівноваги; отримання стабіль-
ного чи максимального прибутку; пошук і вибір стратегічних на-
прямів діяльності підприємства для його конкурентоспромож-
ного існування протягом тривалого часу; виживання й рентабе-
льність в умовах ринку; забезпечення стійкості функціонування
об’єкта управління; вихід на міжнародний ринок. Інформаційну
місію забезпечення раціональної системи управління підприємс-
твом має узяти на себе інформаційна система бухгалтерського
обліку як основа запровадження прийняття ефективних управлін-
ських рішень.

Для управлінь економічними об’єктами потрібна системати-
зована, підготовлена інформація. У міру розвитку суспільства в
рамках системи управління відбувається ускладнення процесів
управління, яке, у свою чергу, стимулює розвиток інформацій-
них систем. Потреба в управлінні виникає за необхідності коор-
динації дій членів трудового колективу, об’єднаних для досяг-
нення локальної та глобальної мети. Спочатку будь-яка мета
має узагальнений характер. У процесі уточнення вона формалі-
зується управлінським апаратом у вигляді цільових функцій.
Тому нині є досить актуальним питання встановлення ролі ін-
формаційних систем обліку для проведення ефективного мене-
джменту.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Проблеми визначен-
ня сутності ролі і місця інформаційних систем обліку в управлін-
ні діяльністю підприємств дістали певне висвітлення в працях ві-
тчизняних учених, зокрема М. Т. Білухи, М. І. Бондаря, Ф. Ф. Бу-
тинця, Б. І. Валуєва, З. В. Гуцайлюка, В. П. Завгороднього, А. Г. За-
городнього, М. В. Задорожного, А. М. Герасимовича, Л. М. Кінд-
рацької, Г. Г. Кірейцева, В. М. Костюченко, М. В. Кужельного,
Ю. А. Кузьминського, Л. Г. Ловінської, Є. В. Мниха, М. С. Пуш-
кара, О. А. Петрик, О. М. Петрука, С. В. Свірко, В. В. Сопка,
В. Г. Швеця і зарубіжних економістів С. М. Бичкової, Вінсента
Дж. Лава, М. Ю. Медведєва, Г. Г. Мюллера, В. Ф. Палія, В. І. По-
дольського, Я. В. Соколова. Найважливішою властивістю авто-
матизованої системи масштабу підприємства, включаючи інфор-
маційні системи (ІС) бухгалтерського обліку, стає її здатність
рости та змінюватися разом із бізнесом, який вона підтримує, що
потребує нових досліджень у даному напрямку.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до кі-
бернетичного підходу система управління характеризується на-
явністю двох взаємопов’язаних компонентів:

— суб’єкта управління — управлінського апарату підприємс-
тва, що здійснює формування мети й ухвалення рішень (які потім
формалізуються у вигляді планів), а також забезпечує контроль їх
виконання;

— об’єкта управління — підприємства, що здійснює виконан-
ня поставлених завдань.

У рамках системи управління циркулюють інформаційні по-
токи, що характеризуються наявністю прямого та зворотного
зв’язків. На вхід суб’єкта управління надходить інформація про
зовнішнє середовище. Прямий зв’язок виражається потоком ди-
рективної інформації, сформованої управлінським апаратом від-
повідно до мети управління й інформації про економічну ситуа-
цію, що склалася в зовнішньому середовищі, і що направляється
від управлінського апарату до об’єкта управління. Зворотний
зв’язок рухається в зворотному напрямі потоком звітної інфор-
мації, який формується об’єктом управління та містить відомості
про виконання ухвалених рішень і ступінь впливу зовнішнього
середовища на внутрішню економічну ситуацію (наприклад, за-
тримки платежів, порушення подачі енергії, зміни погодних
умов, суспільно-політичної ситуації в реґіоні тощо). Тож зовніш-
нє середовище не тільки впливає на об’єкт управління, а й поста-
вляє інформацію управлінському апаратові, рішення якого зале-
жать від зовнішніх чинників — стану ринку, наявності
конкуренції, величини процентних ставок, рівня інфляції, подат-
кової та митної політики держави.

Центральне місце в контурі системи управління економічним
об’єктом належить інформаційній системі економічного характе-
ру, що отримала в літературі назву економічної інформаційної
системи (ЕІС) і забезпечує обробку, пошук, зберігання, видачу
інформації в запитах користувача-економіста. Інформаційні по-
токи, що циркулюють на підприємстві, характеризуються склад-
ністю структуризації й формалізації інформації. Від об’єкта
управління прямує та її частина, яку можна систематизувати й
обробляти за допомогою комп’ютера, а від управлінського апара-
ту в інформаційну систему передається тільки та частина дирек-
тивної інформації, яка може бути відповідним чином переробле-
на й передана об’єкту управління. Інформаційна система пере-
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робляє певну частину інформаційних потоків, що беруть участь в
ухваленні рішень. Для різних рівнів управління ця цифра може
перебувати в інтервалі від 10 до 30  %. Частка інформації, що за-
лишилася, може бути віднесена до частково формалізованої, об-
робка якої здійснюється за допомогою експертних систем, і не-
формалізованої (наприклад, відповіді на скарги, що містяться в
службовій записці, яка надійшла), автоматизована обробка якої
неможлива або є економічно невигідною, зважаючи на значні фі-
нансові витрати на створення системи обробки. З розвитком ін-
формаційних систем частка інформації, що формалізується, у за-
гальному інформаційному потоці збільшується.

Будь-яка система характеризується наявністю технології пере-
творення початкових даних у результатну інформацію. Такі тех-
нології прийнято називати інформаційними. Інформаційна тех-
нологія є системою методів і способів збирання, нагромадження,
реєстрації, передачі, обробки, зберігання, пошуку, модифікації,
аналізу, захисту, видачі необхідної інформації всім зацікавленим
підрозділам на основі застосування апаратних і програмних засо-
бів. Поняття інформаційної технології невіддільне від технічного
й програмного середовища. Кожна інформаційна технологія орі-
єнтована на обробку інформації певних видів: даних (системи
програмування й алгоритмічні мови, системи управління базами
даних — СУБД, електронні таблиці); текстової інформації (текс-
тові процесори й гіпертекстові системи); статичної графіки (гра-
фічні редактори); знань (експертні системи), динамічної графіки,
анімації, відеозображення, звуку (інструментарій створення му-
льтимедійних додатків, що включає засоби анімації й управління
відеозображенням і звуком). Інформаційні технології відрізня-
ються за типом оброблюваної інформації, але можуть і об’єдну-
ватися, утворюючи інтеґровані системи, включно з різними тех-
нологіями. Зміни, що відбуваються на ринку індустрії програм-
них продуктів, дозволяють говорити про тенденцію злиття тех-
нологій.

Поняття «інформаційні технології» відображає величезну кі-
лькість найрізноманітніших технологій у різних комп’ютерних
середовищах і наочних галузях, тому їх підрозділяють на техно-
логії забезпечення й функціональні.

Технології обробки інформації, які можуть використовуватися
як інструментарій у різних наочних галузях для виконання різно-
манітних завдань, прийнято називати технологіями забезпечення.
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Вони можуть бути класифіковані щодо класів завдань, на які во-
ни орієнтовані. Технології забезпечення базуються на абсолютно
різних платформах, що зумовлені відмінністю видів комп’ютерів
і програмних середовищ, тому за їх об’єднання на основі наочної
технології виникає проблема системної інтеґрації. Вона полягає в
необхідності приведення різних інформаційних технологій до
єдиного стандартного інтерфейсу.

Функціональною називається така модифікація інформаційних
технологій забезпечення, за якої реалізується якась із наочних
технологій. Так, робота бухгалтера групи розрахунків з оплати
праці, що використовує персональний комп’ютер, обов’язково
припускає застосування бухгалтерських і податкових технологій:

— застосування алгоритмів розрахунків із різних видів нара-
хувань (оплат), наприклад, почасова платня, відрядна платня,
відпускні, за дні хвороби тощо;

— використовування алгоритмів розрахунків із різних видів
утримань (розрахунки прибуткового податку з фізичних осіб із
кожного працівника, з виконавчих листів, з позик і т. д.);

— виписування довідок про доходи, про сплачений податок з
доходів фізичних осіб і відрахування до пенсійного фонду;

— використовування інших технологій, реалізованих у якійсь
інформаційній технології (системі управління базами даних, тек-
стовому процесорі, електронній таблиці).

Трансформація інформаційної технології забезпечення у фун-
кціональну (модифікація певного загальновживаного інструмен-
тарію у спеціальний) може бути зроблена як фахівцем-проекту-
вальником, так і самим користувачем, залежно від того, наскіль-
ки вона складна, тобто наскільки доступна користувачу (економі-
сту, бухгалтеру). Поява дружніх інформаційних технологій за-
безпечення розширила ці можливості. З виокремленням інфор-
маційних технологій для кожного рівня управління утворюються
багаторівневі функціональні інформаційні технології.

Наочна технологія й інформаційна технологія впливають одна
на одну. Так, використання комп’ютера для операцій з бухгал-
терського обліку внесло зміни в наочну технологію, виключивши
з обробки значну кількість журналів і відомостей, що використо-
вуються в традиційній системі обліку, а також надавши принци-
пово нові оперативні можливості. З іншого боку, наочні техноло-
гії, наповнюючи специфічним змістом інформаційні технології,
спрямовують їх на цілком певні функції. Такі технології можуть
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мати типовий або унікальний характер залежно від ступеня уні-
фікації у виконанні цих функцій.

Як і інформаційні технології, інформаційні системи характе-
ризуються наявністю функціональної частини та частини забез-
печення відповідно до декомпозиції (структуризації та поділу)
системи на складові — підсистеми (елементи системи), що пере-
бувають у певних відносинах один з одним. Безліч таких відно-
син спільно з елементами утворює структуру інформаційної сис-
теми.

Різноманітність сфер економічної діяльності породжує по-
яву великої кількості інформаційних систем економічного ха-
рактеру, оскільки вони вбирають усі особливості структури
управління, схеми декомпозиції управлінської мети й наочних
технологій.

Отже, з урахуванням сфери застосування виокремлюють такі
інформаційні системи: банківські, страхові, податкові, фондового
ринку, промислових підприємств. Одне з чільних місць в інфор-
маційних системах промислових підприємств належить бухгал-
терській інформації.

Вибір ознак декомпозиції залежить від специфіки об’єкта
управління й мети створення системи. Трансформація мети
управління у функції, а функцій — у підсистеми дозволяє про-
водити подальшу декомпозицію. Якщо підсистеми реалізують
деякі відокремлені один від одного функції управління, то кож-
ну з них можна ділити на детальніші підфункції — завдання
(або комплекси завдань). Склад завдань визначається важливіс-
тю тієї або іншої функції управління, можливістю формалізації
управлінських процедур, рівнем підготовки персоналу до вико-
ристовування комп’ютерів, наявністю інформаційної бази й
технічних засобів.

Функціональна технологія є синтезом технології забезпечення
й наочної технології, здійснених за певними правилами. Будучи
певним середовищем перетворення даних і одночасно частиною
інформаційної системи, вона базується на платформі, що склада-
ється з технічної, програмної, організаційної та інформаційної
частин.

Користувач може застосовувати як окремі інформаційні
технології, так і їх сукупність, з’єднану в певний комплекс.
Комплекс забезпечуючих і функціональних інформаційних
технологій, що підтримують виконання мети управлінського
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працівника — особи, яка ухвалює рішення (ОУР), реалізується
на основі автоматизованих робочих місць (АРМ). З появою пе-
рсональних ЕОМ стало можливим установити їх прямо на ро-
боче місце й оснастити новими інструментальними засобами,
орієнтованими на користувача-непрограміста. Персональний
комп’ютер, оснащений сукупністю професіонально орієнтова-
них функціональних і забезпечуючих інформаційних техноло-
гій і розміщений на робочому місці, стали називати автомати-
зованим робочим місцем, призначення якого — інформаційна
підтримка схвалюваних рішень. Іншими словами, АРМ є пев-
ною частиною інформаційної системи, відособленої відповідно
до структури управління об’єктом і сучасною системою ціле-
розподілу. Воно й оформляється у вигляді самостійного про-
грамно-апаратного комплексу.

АРМ містить функціональну інформаційну технологію повні-
стю чи частково. Яка саме її частина закріплюється за тим або
іншим АРМ, визначається передусім декомпозицією мети в стру-
ктурі управління об’єктом. Такий розподіл функціональних ін-
формаційних технологій на АРМ не повинен порушувати вимог
наочної технології. Накладення функціональних інформаційних
технологій на управлінську структуру дозволяє створити розпо-
ділену систему рішення наочних завдань. Розподіл цих техноло-
гій між комп’ютерами може торкатися або збережених даних, або
процесів їх обробки.

Інформаційна система, що здійснює процес підтримки ухва-
лення рішення управлінськими співробітниками, повинна бути
побудована так, щоб забезпечити реалізацію мети, яка стоїть пе-
ред ними. Однією з найпоширеніших форм реалізації є система
взаємозв’язаних і взаємодіючих АРМ, зокрема керівника й вико-
навця. Користувачам цих АРМ необхідна абсолютно різна інфо-
рмаційна підтримка. Керівникові потрібна узагальнена, достовір-
на й повна інформація, що дозволяє ухвалювати правильні
рішення, а також засоби аналізу й планування різних сфер діяль-
ності господарського суб’єкта. До цих засобів належать такі ме-
тоди: економіко-математичні, моделювання, аналізу різних сфер
діяльності підприємства, статистичні, прогнозування, а також
технології, що забезпечують, — табличні, графічні й текстові
процесори, електронна пошта, системи ефективного управління
базами даних.
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Фахівцеві-виконавцю потрібен зручний інструментарій для
забезпечення професійної діяльності в конкретній галузі, що ви-
значається застосовуваними в цій сфері наочними технологіями й
розподілом обов’язків між управлінськими працівниками. АРМ
цього рівня характеризується жорстким включенням до програм-
ного продукту функціональних і забезпечувальних технологій,
що дозволяє використовувати фахівця низької кваліфікації, оскі-
льки його дії мають декларативний, а не процедурний характер і
глибоких знань наочної технології від нього не вимагається, по-
заяк вони закладені в АРМ розробниками програмного забезпе-
чення.

На номенклатуру АРМ і сукупність інформаційних техноло-
гій, що включаються в них, впливають структура управління, що
склалася в установі, технології наочних галузей, схема розподілу
обов’язків і цілі між співробітниками. Отже, номенклатура АРМ
залежить від управлінської структури, а зміст — від мети, що ре-
алізується ОУР.

АРМ фахівця слід розуміти як його робоче місце, оснащене
персональним комп’ютером, яке є самостійним програмно-тех-
нічним комплексом індивідуального чи колективного користу-
вання, що дозволяє в діалозі або пакетному режимі здійснювати
обробку інформації й одержувати всі необхідні вихідні дані у ви-
гляді екранних або друкарських форм. АРМ включає три основні
компоненти: навчальну систему, комплекс програмних продуктів
з обробки інформації й сервісні засоби.

Висновки з проведеного дослідження. В ході дослідження
зроблені наступні висновки:

1. Характеристика інформаційних потоків в системі управлін-
ня сучасним підприємством має розглядатися в системі двох вза-
ємопов’язаних компонентів суб’єкта і об’єкта управління, що ха-
рактеризує прямий і зворотній зв’язки звітної інформації.

2. Поняття «інформаційні технології» відображає величезну
кількість найрізноманітніших технологій у різних комп’ютерних
середовищах і наочних галузях, тому їх підрозділяють на техно-
логії забезпечення й функціональні.

3. Сучасна інформаційна система бухгалтерського обліку ха-
рактеризується технологіями забезпечення та функціональною
технологією. Технологія забезпечення дозволяє обробити інфор-
мацію, що використовується як інструментарій у різних наочних
галузях для виконання різноманітних завдань, виокремлюють та-
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кі інформаційні системи: банківські, страхові, податкові, фондо-
вого ринку, промислових підприємств. Функціональна технологія
є синтезом технології забезпечення й наочної технології, здійсне-
них за певними правилами.

4. Користувач інформаційної системи може застосовувати як
окремі інформаційні технології, так і їх сукупність, з’єднану в
певний комплекс, що реалізується в системі АРМ.

5. Інформаційна система, що здійснює процес підтримки ух-
валення рішення управлінськими співробітниками, повинна бути
побудована так, щоб забезпечити реалізацію мети, яка стоїть пе-
ред ними.
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АНОТАЦІЯ. У статті проведено аналіз методів управління про-
блемними кредитами. Розроблено модель прогнозування ймовір-
ності переходу простроченої заборгованості у категорію проблем-
ної. Побудована модель рекомендована для використання у
банківській практиці з метою оцінювання ймовірності дефолту як
при роботі з простроченою заборгованістю, так і з кредитами, що
не мають прострочених платежів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кредитоспроможність, прострочена заборгова-
ність, проблемна заборгованість, ймовірність дефолту, регресійне
моделювання.

АННОТАЦИЯ. В статье проведен анализ методов управления
проблемными кредитами. Разработана модель прогнозирования
вероятности перехода просроченной задолженности в категорию
проблемной. Построенная модель рекомендована для использо-
вания в банковской практике для оценки вероятности дефолта как
при работе с просроченной задолженностью, так и с кредитами,
не имеющими просроченных платежей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кредитоспособность, просроченная задол-
женность, проблемная задолженность, вероятность дефолта, ре-
грессионное моделирование.

ABSTRACT. The article analyzes the methods of problem credits
management. We constructed a model for forecasting of the
probability of transition overdue debt in the category of problem. The
constructed model is recommended for use in banking practice to
estimate the probability of default when dealing with overdue debt and
with credits without late payments.
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Постановка проблеми. Сучасна економічна ситуація вимагає
від вітчизняної банківської системи розроблення адекватних ме-
тодик оцінювання кредитоспроможності позичальників, моделей
оцінювання ймовірності дефолтів та прогнозування переходу
щойно прострочених платежів за кредитом у проблемну заборго-
ваність перед комерційним банком. Методики, що зараз викорис-
товуються у практиці комерційних банків щодо оцінювання кре-
дитоспроможності та ймовірності дефолтів позичальників, не є
вичерпними, про що свідчить досить високий рівень проблемної
заборгованості у загальноукраїнському кредитному портфелі.
Так, на початок 2011 року, за офіційними даними Національного
банку України (НБУ), проблемна заборгованість становила
11,3 % загального кредитного портфелю. Проте, за оцінками екс-
пертів, ця заборгованість була не меншою 25-30 % сукупного
портфеля кредитів. Станом на 01.01.2012 р. питома вага пробле-
мної заборгованості у загальному портфелі вітчизняних комер-
ційних банків становила 9,6 % (79,3 млрд. грн.). Таке незначне
зменшення обсягів проблемної заборгованості комерційних бан-
ків зумовлене списанням та продажем проблемних кредитів. На
початок поточного року (01.01.2013 р.) питома вага проблемної
заборгованості рівна 8,89 %, тобто 72,5 млрд. грн.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. У вітчизняній та за-
кордонній науковій літературі присвячено чимало праць дослі-
дженню внутрішньобанківського методичного забезпечення що-
до оцінювання кредитоспроможності позичальників, а також
проблемі прогнозування ймовірності дефолту за кредитними
операціями комерційних банків. Окремі питання моделювання
кредитного ризику досліджували у своїх роботах вітчизняні нау-
ковці Т.А. Васильєва, В.В. Вітлінський, А.О. Єпаіфанов, Г.Т. Кар-
чева, С.М. Козьменко, О.В. Лисенок, О.В. Пернарівський, Л.О. При-
мостка, В.О. Черемис, О.О. Чуб, П.М. Чуб та інші [1-3].

Аналізу кредитоспроможності підприємств та побудові мате-
матичних моделей прогнозування ймовірності банкрутства під-
приємств на підґрунті дискримінантного аналізу, регресійного
аналізу, а також інструментарію теорії нечітких множин та ней-
ронних мереж присвячені наукові дослідження А.В. Матвійчука
[4]. У наукових роботах А.В. Камінського досліджено рейтинго-
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вий підхід до моделювання фінансових ризиків, здійснено аналіз
кредитоспроможності позичальників комерційного банку на ос-
нові експертних процедур [5]. У статтях І.Ф. Готовчикова наве-
дено можливі методи прогнозування ймовірності дефолтів по-
зичальників [6] та методи ймовірнісного аналізу кредитних істо-
рій [7].

Постановка завдання. Незважаючи на значний обсяг прове-
деної роботи науковцями, результати здійснених досліджень не
вичерпують проблеми щодо оцінювання кредитоспроможності
позичальників банку та прогнозування ймовірності дефолту за
позиками. Актуальним і важливим завданням залишається побу-
дова моделей прогнозування ймовірності переходу простроченої
заборгованості у категорію проблемної, а також розроблення ін-
струментарію для вирішення задач прогнозування і планування
величини показника питомої ваги простроченої позичкової забо-
ргованості.

Завданнями роботи є аналіз існуючих підходів до управління
проблемними кредитами, а також розроблення моделі прогнозу-
вання ймовірності переходу простроченої заборгованості у кате-
горію проблемної.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головним за-
вданням банківської системи України у посткризовий період є
вирішення питань управління проблемними активами та змен-
шення рівня проблемних активів у кредитному портфелі. Одним
з основних факторів, що гальмують зростання кредитних порт-
фелів банків є недосконала система управління ризиками. Адже
неконтрольоване збільшення проблемних активів у кредитних
портфелях комерційних банків може призвести до падіння рівня
їхньої кредитної діяльності, що суттєво або навіть повністю га-
льмує зростання галузі у цілому.

Основними причинами зростання проблемної заборгованості
на вітчизняному фінансовому ринку є: підвищення комерційними
банками відсоткових ставок за кредитами, що є значним тягарем
для певного класу позичальників; ослаблення національної валю-
ти, що є наслідком значного збільшення суми платежів за раніше
виданими кредитами в іноземній валюті.

Одним з важливих інструментів запобігання кредитним ризи-
кам є розроблена комерційним банком кредитна політика. Проте
вона не може бути панацеєю від проблемних кредитів. Так, важ-
ливим етапом кредитної політики є опис процедур виявлення
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симптомів неблагонадійності кредитів, правил реагування на ці
симптоми та проведення робіт із ненадійними активами.

Як показує практика, у більшості випадків виникнення про-
блемних кредитів не є раптовим. Першочерговим завданням для
комерційних банків, при роботі у даному напрямку, має бути ви-
значення передумов, що спонукають до виникнення можливих
проблем із погашенням заборгованості за кредитом з боку пози-
чальника. Виникнення проблем у здійсненні платежів за креди-
том можуть бути пов’язані, як з діями з боку комерційного банку,
так і з роботою підприємства-позичальника, а також, із зовнішні-
ми факторами, що не залежать від кредитора та позичальника.

Одним з болючих питань галузі банківського кредитування є
питання оцінювання ймовірності виникнення дефолту позичаль-
ника. Перш ніж надати кредит, комерційні банки проводять до-
слідження потенційних позичальників щодо їхньої плато- і кре-
дитоспроможності. Так, здійснюється аналіз фінансового стану
позичальника, розглядається його кредитна історія, і найголов-
ніше, формуються висновки щодо його дисциплінованості у ви-
платах за позичковими коштами (у виконанні кредитних зо-
бов’язань).

Останнім часом одним із важливих завдань вітчизняних коме-
рційних банків є проведення кваліфікаційної роботи з проблем-
ними позиками. З метою зниження питомої ваги проблемних ак-
тивів у кредитному портфелі, а також з метою попередження їх
появи, комерційні банки здійснюють роботу за такими напрям-
ками: теоретичним (аналіз проблеми) та організаційним (реаліза-
ція програми по роботі з проблемною заборгованістю) [8, с. 26].

Сучасні комерційні банки на практиці використовують методи
управління проблемними кредитами, які спрямовані на розробку
спільного з позичальником плану заходів щодо погашення забор-
гованості за кредитом, а також методи, які спрямовані на пога-
шення заборгованості в результаті проведення претензійно-
позовної роботи.

Метою управління проблемними кредитами є максимальне
зменшення втрат за кредитними операціями шляхом розробки та
реалізації відповідних заходів, що є спрямованими на захист ін-
тересів комерційного банку.

Проблема впровадження систем кредитного скорингу у вітчи-
зняних банках набула значної актуальності з моменту появи Ба-
зелівських стандартів. На сьогодні українські комерційні банки
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практикують використання таких видів скорингу як: аплікацій-
ний (application), поведінковий (behavioral), колекторський (col-
lection) та шахрайський (fraud).

Згідно досліджень ризик-менеджменту комерційних банків, у
випадку відсутності першого платежу за кредитом протягом
30 днів, частка шахрайства в цьому випадку складе 15 %. При за-
тримці погашення платежу на 60 днів, йдеться про технічне шах-
райство. І, у випадку несплати за першим платежем протягом
90 днів, частка «шахрайських угод» сягає 50 % [9].

Часто трапляється, що проблемною заборгованістю вважають
позику, що «вийшла на прострочення», тобто непогашена у за-
значені угодою терміни. Проте, чим раніше будуть виявленні
можливі проблеми, тим простіше буде вирішувати ці проблеми.

Виявлення ознак погіршення стану фінансово-господарської
діяльності позичальника на ранній стадії дозволяє прийняти від-
повідні заходи перш, ніж ситуація вийде з-під контролю і втрати
залишаться неповерненими. Необхідним є визначення умов, від-
повідно до яких заборгованість перед комерційним банком є про-
блемною і переноситься у контрольований список («Watchlist»),
не чекаючи затримки за кредитними виплатами.

Світова фінансова криза 2008 року «відкрила очі» на діючу
недосконалу методологічну базу оцінювання кредитоспроможно-
сті позичальників комерційних банків, стала поштовхом до роз-
роблення нових сучасних методик оцінювання кредитоспромож-
ності, що мають бути адаптованими до вітчизняної економіки.
Також, постала гостра необхідність у розробленні нових моделей
оцінювання ймовірності дефолту, що ґрунтуються на міжнарод-
них вимогах.

Невизначеність, що властива будь-якому процесу кредитуван-
ня є «головною біллю» банків-кредиторів. Впровадження адеква-
тних методів прогнозування у процес кредитування, надасть ви-
черпну інформацію про можливість настання того чи іншого
сценарію дій позичальників, що значно зменшить невизначеність
у кредитуванні.

З метою визначення ймовірності дефолту за кредитами у
портфелі комерційного банку авторами побудовано економіко-
математичну модель на підґрунті регресійного аналізу. У якості
вхідних даних для моделі використано кредитний портфель
окремого сегменту позичальників комерційного банку з умовною
назвою «К». Обсяг підготовленої вибірки склав більш ніж десять
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тисяч кредитних операцій, серед яких більш ніж півтисячі креди-
тів були з простроченими платежами. Позичкову заборгованість з
простроченими платежами будемо розподіляти за, так званими,
«кошиками простроченої заборгованості». Так, позичкову забор-
гованість з простроченими платежами на час складання вибірки
(на звітну дату) розподілимо за наступними кошиками простро-
ченої заборгованості — kBf , де k  — номер кошика з простроче-
ною заборгованістю, що залежить від кількості днів перебування
заборгованості у простроченні. У нашому випадку 7,1=k . Отже,

1Bf  — є кошиком простроченої заборгованості при затримці пла-
тежів у термін від 1 до 30 днів включно; 2Bf  — кошик простро-
ченої заборгованості у 31-60 днів включно; 3Bf  — 61-90 днів
включно; 4Bf  — 91-120 днів включно; 5Bf  — 121-150 днів включ-
но; 6Bf  — 151-180 днів включно; 7Bf  — більш ніж 180 днів.

Заборгованість, за якою протягом періоду дії кредитної угоди
траплялись випадки невчасного погашення платежів, розподіли-
мо за наступними кошиками ( kBp , при 7,1=k ) відповідно до те-
рмінів прострочення у днях. Таким чином, у кошик 1Bp  потрап-
ляє заборгованість з простроченнями 1-30 днів включно; 2Bp  —
кошик простроченої заборгованості у 31-60 днів включно; 3Bp  —
61-90 днів включно; 4Bp  — 91-120 днів включно; 5Bp  — 121-
150 днів включно; 6Bp  — 151-180 днів включно; 7Bp  — більш
ніж 180 днів.

На підставі проведеного аналізу кредитного портфеля комер-
ційного банку щодо простроченої заборгованості, авторами зроб-
лено наступні висновки: кредити, що мали прострочені платежі
терміном до одного місяця погашають свою заборгованість перед
банком у 76 % випадків; чим більший термін прострочення пла-
тежів тим менша частота їх погашення; зі збільшенням термінів
прострочення платежів зменшується питома вага погашень такої
заборгованості.

У результаті проведеного аналізу автори дійшли висновку про
необхідність прогнозування переходу простроченої заборговано-
сті у проблемну та безнадійну. Під «проблемною» заборгованіс-
тю розумітимемо заборгованість за кредитом, погашення плате-
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жів за яким затримано на 90-180 днів. Безнадійною заборго-
ваністю вважатимемо позичкову заборгованість, прострочення
платежів за якою на звітну дату складає більш ніж 180 днів. «Хо-
рошою» кредитною історією будемо називати кредитну історію
позичальника банка, за якою протягом дії кредитної угоди відсу-
тня прострочена заборгованість у термін більш ніж 30 днів, а та-
кож на звітну дату відсутні прострочені платежі. «Поганою» кре-
дитною історією у наших розрахунках вважатимемо кредитну
історію позичальника, що допускав прострочення платежів за
своєю кредитною заборгованістю перед комерційним банком у
термін більш ніж 30 днів та на звітну дату має прострочену забо-
ргованість більше 3 днів.

Для побудови моделі прогнозування ймовірності дефолту та
розрахунку ймовірності переходу кредитів з простроченими
платежами у категорію проблемних на підґрунті регресійного
аналізу у якості змінних у моделі будемо використовувати ін-
формацію щодо позичальника та наданої позики, тобто дані
щодо якісних та кількісних характеристик. Діапазоном змінних
назвемо можливі значення, яких може набувати змінна моделі.
Наприклад, змінна — «вид діяльності», діапазони змінної —
«торгівля», «виробництво», «послуги» тощо. За великої кіль-
кості діапазонів якісних або кількісних змінних, необхідно
провести їх групування, що дозволить отримати адекватні ре-
зультати моделі. Таке групування здійснюється експертним
методом.

На початковому етапі побудови моделі необхідно провести
відбір змінних, що здійснюється за допомогою статистичних ме-
тодів. Методика відбору змінних до моделі наведена у попере-
дньому дослідженні авторів [10].

Авторами було проаналізовано всі доступні змінні вибірки,
що характеризують позичальників комерційного банку і до моде-
лі включено наступні: максимальна кількість днів у простроченій
заборгованості за кредитом, що виникала протягом терміну кре-
дитування (Х1); термін кредитування (Х2); кількість прострочених
платежів, що виникала протягом терміну кредитування (Х3); регі-
он кредитування (Х4); кількість місяців від дня видачі до звітної
дати (Х5).

У якості вихідних змінних використовується оцінка ймовірно-
сті дефолту позичальника (PD) та прогнозні оцінки ймовірності
попадання кредитів у кошики простроченої заборгованості
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( 7654321 ,,,,,, BBBBBBB PPPPPPP ). Під результуючою змінною бу-
демо розуміти категорію кредитної історії («хороша» / «погана»).

Для побудови моделі використаємо лінійну багатомірну мо-
дель: ii xxxy ββββ ++++= ...22110 , де 0β , iββ ...,,1  — коефіціє-
нти рівняння регресії; ixx ...,,1  — показники. А для розрахунку
ймовірності настання тієї чи іншої події будемо використовува-
ти рівність: yeP −+= 11 , де y  — значення функції лінійної ре-
гресії.

Метою побудови регресійної моделі є виявлення залежності
ймовірності дефолту від змінних, що характеризують позичаль-
ника. У нашому випадку модель прогнозування ймовірності де-
фолту та розподілу кредитів за кошиками простроченої заборго-
ваності матиме наступний вигляд:
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де PD — ймовірність загального дефолту за кредитом; Intercept
— відхилення; iu  — вага і-ої змінної; ix  — значення і-ої змінної;

kBp – ймовірність попадання позики у kB  — кошик простроченої
заборгованості. При 1=k  прострочення платежів за кредитом
становить 1-30 днів, 2=k  — 31-60 днів, 3=k  — 61-90 днів,

4=k  — 91-120 днів, 5=k  — 121-150 днів, 6=k  — 151-180
днів, 7=k  — прострочення платежів більш ніж 180 днів (відпо-
відно 7654321 ,,,,,, BBBBBBB ).
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У результаті проведених розрахунків1 отримуємо ваги змінних
(коефіцієнти регресійного рівняння). Для обчислення значень
ймовірності попадання кредиту у той чи інший кошик простро-
ченої заборгованості, а також загальної ймовірності дефолту, не-
обхідно розв’язати систему рівнянь (1), підставивши розраховані
коефіцієнти регресійного рівняння.

Результати проведених розрахунків представлено у таблицях
1, 2.

Таблиця 1
ЗАГАЛЬНА ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ

ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Кошики простроченої заборгованості, фактично
Ймовір-
ність

дефолту

П
ор
тф
ел
ь

кр
ед
ит
ів

«Х
ор
ош

і»
кр
ед
ит
и

1Bf 2Bf 3Bf 4Bf 5Bf 6Bf 7Bf

0,5 — 0,6 81,5 % 85,8 %

0,6 — 0,7 14,0 % 12,6 % 50,4 %

0,7 — 0,8 2,4 % 0,9 % 24,2 % 72,9 % 75,6 % 6,1 %

0,8 — 0,9 2,0 % 0,7 % 24,8 % 27,1 % 18,8 % 81,6 % 56,1 % 52,8 % 39,2 %

0,9 -1,0 0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 5,6 % 12,3 % 43,9 % 47,2 % 60,8 %

Всього 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Згідно з Базелем ІІ (част. 452), проблемною вважається забор-
гованість, що не погашалась більше 90 днів. Таким чином, пози-
чальники, що мають прострочені платежі за кредитами протягом
90 і більше днів є потенційними претендентами на дефолт (ймо-
вірність дефолту більше 70 %).

Відповідно до розрахунків, 0,5 % від кредитного портфелю є
проблемними кредитами, що становить 11 % від кредитів з про-
строченими платежами. Крім цього, у зоні ризику знаходяться
кредити, що не мають прострочених платежів на поточний час,
проте ймовірність дефолту за ними перевищує 70 %. Обсяги та-
ких загальних втрат можуть сягати близько 5 % від загального
портфеля кредитів, що є небезпечним для діяльності комерційно-
го банку.
                   

1 Розрахунки здійснено у статистичному пакеті «SPSS Statistics 17.0».
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Таблиця 2
РОЗПОДІЛ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

ЗА ЙМОВІРНОСТЯМИ ПОПАДАННЯ У КОШИКИ
ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Кошики простроченої заборгованості, фактично

К
ош

ик
и 
пр
ос
тр
оч
ен
ої

 за
бо
р-

го
ва
но
ст
і з
гі
дн
о 
пр
ог
но
зі
в

Імовір-
ність

«Хороші»
кредити

1Bf 2Bf 3Bf 4Bf 5Bf 6Bf 7Bf

<0,5 46,33 %
0,5-0,7 48,64 % 4,02 % 0,36 % 0,27 % 0,04 %1B

>0,7 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,11 % 0,04 % 0,13 %
<0,5 81,89 % 1,06 %

0,5-0,7 13,09 % 2,98 % 0,36 % 0,29 % 0,05 % 0,11 % 0,02 %2B
>0,7 0,02 % 0,12 %
<0,5 82,50 % 1,47 %

0,5-0,7 12,48 % 2,57 % 0,36 % 0,29 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 0,07 %3B
>0,7 0,05 %
<0,5 82,50 % 1,47 % 0,01 %

0,5-0,7 12,48 % 2,57 % 0,35 % 0,29 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 0,13 %4B
>0,7
<0,5 82,53 % 1,48 % 0,01 %

0,5-0,7 12,45 % 2,57 % 0,35 % 0,29 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 0,13 %5B
>0,7
<0,5 82,57 % 1,61 % 0,01 %

0,5-0,7 12,41 % 2,43 % 0,35 % 0,29 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 0,13 %6B
>0,7
<0,5 81,68 % 1,62 % 0,01 %

0,5-0,7 13,30 % 2,42 % 0,35 % 0,29 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 0,13 %7B
>0,7
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Таблиця 2 демонструє розподіл кредитного портфеля за ймові-
рностями попадання у кошики простроченої заборгованості. Так, з
таблиці видно, що більше 12 % кредитів від загального портфеля,
що належать до групи «хороших» кредитів (тобто тих, що не ма-
ють прострочених платежів на момент розрахунків), є у зоні ризи-
ку набуття статусу проблемної заборгованості (прострочення пла-
тежів більше 90 днів). Проведення профілактичних заходів по
відношенню до позичальників цих кредитів можуть вирішити мо-
жливі майбутні проблеми з поверненням банківських коштів.

Висновки з проведеного дослідження. Для практичної реалі-
зації запропонованого методу прогнозування ймовірності дефол-
ту за кредитами комерційного банку та ймовірності переходу
простроченої заборгованості у категорію проблемної необхідною
умовою є наявність ретроспективних даних щодо фінансового
стану позичальника та сценаріїв можливих варіантів розвитку
подій як на світовому, так і на українському фінансових ринках.
Адекватність результатів прогнозування за даною моделлю зале-
жить від обсягу та якості навчальної вибірки. У випадку недоста-
тнього обсягу даних щодо кредитних історій позичальників для
вирішення задачі прогнозування можуть бути розроблені моделі
на підґрунті експертних методів, які досить часто задіяні у прак-
тиці ризик-менеджменту вітчизняних комерційних банків.

Побудована модель дає можливість банкам-кредиторам про-
водити моніторинг наданих позик, оцінювати ймовірність на-
стання дефолту позичальників. Використання цієї моделі дозво-
лить комерційним банкам зменшити частку проблемних позик у
поточному кредитному портфелі та надавати кредити позичаль-
никам, що є найменш ризикованими.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
ГОРИЗОНТАЛЬНО ІНТЕГРОВАНОГО ХОЛДИНГУ

ЗА УМОВИ СТОХАСТИЧНОГО ПОПИТУ

АНОТАЦІЯ. Вивчається питання про оптимальний розмір товарно-
го чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу
та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцит-
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ність за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм зна-
ходження такого оптимального розміру замовлення ресурсу та йо-
го розподілу по підприємствах холдингу у випадку недостачі через
мінімізацію витрат на систему управління запасами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: оптимальний розмір запасу, мінімізація витрат,
одноперіодні системи управління запасами.

АННОТАЦИЯ. Исследуется задача определения оптимального
размера товарного или производственного запаса горизонтально
интегрированного холдинга в условиях неопределенности и ми-
нимальных издержек, связанных с закупкой, дефицитностью и
хранением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оптимальный размер запаса, минимизация
издержек, однопериодные системы управления запасами.

ANNOTATION. We study the question of optimal lot size for holding
company that can minimize the purchasing costs, carrying costs and
stock-out costs, if demand is stochastic.

Key words: optimal lot size, minimization of carrying costs and stock-
out costs, single-period inventory systems.

Постановка проблеми. Сучасному етапу економічного-со-
ціального розвитку характерне посилення процесів інтеграції, ре-
зультатом яких є цілий ланцюг об’єднань, злиттів та поглинань
компаній. Холдингові компанії, як продукт процесів розвитку
економіки, виникають по всьому світу і наша держава не є ви-
ключенням. У країнах з розвиненою корпоративною власністю
холдингові компанії давно є фундаментальним інструментарієм,
який використовується для консолідації власності міжнародних
груп операційних компаній, корпоративного управління, а також
для впровадження інвестиційних проектів та оптимізації подат-
кового планування.

У нашій країні теж останніми роками з’являється багато хол-
дингових структур. Об’єднуючись в холдинги, підприємства ма-
ють певні цілі: укріплення позицій на ринку, отримання економі-
чного виграшу. Разом з тим, одним з основних завдань, які
розв’язуються в процесі створення холдингу, є оптимізація стру-
ктури управління. Завдяки цьому керівництво головної компанії
може зосередитись на розробці і розв’язанні стратегічних задач,
які забезпечують перспективний розвиток усієї групи компаній.
Однією з них є задача управління запасами. Колосальний обсяг
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оборотних коштів надає зазначеній проблемі пріоритетного зна-
чення. Адже надлишкові запаси, які і їх дефіцит, часто стають
причиною багатьох невдач у бізнесі та втрат на виробництві і
призводять до критичних ситуацій. Тому проблема ефективного
управління запасами є досить актуальною як для окремих під-
приємств, так і для їх об’єднань.

Аналіз основних джерел. Перші спроби розв’язати за допо-
могою математичних методів задачі управління запасами були
зроблені ще в 20-х роках минулого століття. Формула Уілсона,
яку ще називають простою формулою розмірів партії, була виве-
дена на початку ХХ століття і залишається актуальною й досі.

Після закінчення другої світової війни почала активно розви-
ватись наука про методи управління та дослідження операцій.
Саме тоді було звернуто увагу на те, що характер процесів
управління запасами є випадковим. У 1953р. Уайтином [1] була
написана перша книга, в якій досить детально були описані ймо-
вірнісні методи управління запасами.

З 1960-х років активно почали займатися теорією запасів і в
Радянському Союзі. Серед перших найбільш активних дослідни-
ків слід відмітити О.В. Булинську, Ю.І. Рижикова [2].

Останніми десятиліттями інтерес до теорії закупок та запасів не
зменшується. Адже сучасний бурхливий етап розвитку економіки
ставить нові задачі та висуває перед наукою нові вимоги. І, не див-
лячись на те, що вченими розроблено багато методів та моделей
управління запасами і розв’язано велику кількість пов’язаних з
цим практичних задач, порушені питання все ще залишаються ак-
туальними. Зокрема, питання про управління матеріальними ре-
сурсами в компаніях холдингового типу вивчені недостатньо.

Теорія управління запасами містить моделі, що поділяються
на статичні та динамічні, детерміновані та стохастичні. Основні
ймовірнісні моделі в свою чергу можна умовно розділити на такі
три групи: одноперіодні (single-period models), моделі управління
запасами з оперативною інформацією (transaction reporting sys-
tems; lot size reorder point systems), системи з періодичними пере-
вірками (periodic review systems). Оскільки у даній статті роз-
в’язується одноперіодна задача управління ресурсами, зупини-
мось більш детально на останніх публікаціях, які присвячені цій
тематиці.

Хедлі й Уайтин [3] були першими дослідниками, які сформу-
лювали так звану задачу «продавця газет», тобто задачу управ-
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ління запасами протягом одного періоду, та розвинули підхід до
її розв’язання на основі динамічного програмування. Калего та
Мун [4] визначили одноперіодну задачу як інструмент для знахо-
дження оптимального розміру запасу, якщо існує одноразова мо-
жливість закупки потрібного товару перед початком періоду та
попит на цей товар є випадковим. Крім того у моделі, розробле-
ній авторами, не використовується в явному вигляді закон розпо-
ділу попиту, який у більшості випадків невідомий, а потрібні ві-
домості лише про математичне сподівання та дисперсію. Такий
же підхід до розв’язання задачі «продавця газет» був використа-
ний в роботах [5,6] за умов обмежень на бюджет, з різними сту-
пенями обробки товару — від сировини до готового виробу, у
випадках з одно- та багатопродуктовими запасами.

Робота Хойї [7] присвячена широкому огляду розроблених
одноперіодних моделей з їх класифікацією та перспективам по-
дальшого вивчення.

Серед багатьох ймовірнісних моделей з різноманітними дода-
тковими умовами окремо слід виокремити роботи, в яких підхід
до розв’язання даної проблеми базується на використанні нечіт-
ких множин. Петровіц та ін. [8] запропонували дві моделі, які
описувались дискретним нечітким попитом і витрати, відповідно,
теж були змодельовані за допомогою нечітких множин. У робо-
тах [9], [10] було використано аналогічний підхід до розв’язання
розглядуваної задачі за різних додаткових умов та обмежень.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо задачу знаходжен-
ня оптимальної партії замовлення матеріального ресурсу для го-
ризонтально інтегрованого холдингу. У випадку, коли кожне з
дочірніх підприємств здійснює закупівлю цього ресурсу відпові-
дно до власних потреб незалежно від інших, задача управління
системою запасів зводиться до класичної задачі (випадок одного
підприємства), яка на даний час достатньо широко вивчена. У
даній же статті розглянемо задачу, коли одне підприємство хол-
дингу виготовляє або закуповує і зберігає матеріальні ресурси,
необхідні для інших однопрофільних дочірніх підприємств хол-
дингу. Наприклад, у випадку збутового холдингу закуповується
певний товар, який зберігається на складах і може бути проданий
одним із підприємств торгівлі, що входять до холдингу. Зрозумі-
ло, що за умови стохастичного попиту на кінцевий продукт, який
виготовляють або продають об’єднані в холдингову структуру
підприємства, задача управління запасами стає достатньо актуа-
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льною. Адже потрібно мати певні механізми визначення оптима-
льних обсягів замовлення чи виготовлення потрібного матеріаль-
ного ресурсу для того, щоб мінімізувати можливі витрати у випа-
дку недостачі чи надлишку.

Отже сформулюємо задачу управління запасами відповідно до
викладеного вище. Нехай потрібний для n однопрофільних під-
приємств холдингу матеріальний ресурс (наприклад сировина,
матеріали тощо), закуповується і зберігається на складі А. Зазна-
чимо, що без втрати загальності склад можна замінити підприєм-
ством, яке виготовляє сировину для інших підприємств, що вхо-
дять до холдингу (див. рис. 1).

А

Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство п…

Рис. 1. Схема руху матеріального ресурсу на підприємства холдингу

Розглянемо одноетапну модель управління запасами за умов
миттєвого попиту. Це означає, що матеріальний ресурс на певний
період замовляється або виготовляється лише один раз і сумар-
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 (Xi, 1 ≤ i ≤ n — попит на цей ре-

сурс, обумовлений виробничими планами і-того підприємства)
відомий на початку періоду. Нехай y — рівень запасу до моменту
отримання замовлення, який в ряді частинних випадків може бу-
ти нульовим. Визначимо g(x) — як функцію щільності розподілу
ймовірностей сумарного попиту X. Зрозуміло, що функція g пев-
ним чином пов’язана з функціями розподілу випадкових величин
Xi, 1 ≤ i ≤ n. Наприклад, якщо випадкові величини Xi, 1 ≤ i ≤ n не-
залежні та нормально розподілені з параметрами відповідно
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ній літературі з теорії ймовірностей та математичної статистики
(наприклад, [11]).

Нехай z і di — питомі витрати зберігання та дефіцитності від-
повідно (на одиницю продукції за етап), які не залежать від заку-
півельної ціни; c — ціна одиниці продукції. Зазначимо, що ви-
трати дефіцитності кожного підприємства, які визначаються
втраченим прибутком, виплатами штрафів тощо, можуть дещо
різнитися між собою, тому в загальному випадку ми вводимо різ-
ні позначення для них. Оскільки підприємства, які входять до
складу холдингу, часто на практиці мають широке територіальне
розташування, слід врахувати витрати на перевезення. Отже, по-
значимо ci — питомі витрати на перевезення розглядуваного ре-
сурсу від пункту А до і-того підприємства.

Розв’яжемо задачу знаходження оптимального розміру замов-
лення через мінімізацію очікуваних витрат на управління запаса-
ми. За припущення неперервності величин попиту Хі на даний
період та відсутності витрат на оформлення замовлення обсягом
Q функція очікуваних витрат буде сумою витрат на закупівлю,
зберігання у випадку залишку, доставку товару до підприємств і
витрат дефіцитності у випадку недостачі. Зрозуміло, що оскільки
сумарний попит X виникає після отримання партії товару Q, то у
випадку недостачі його слід розподілити між підприємствами
так, щоб витрати, пов’язані з дефіцитністю, були мінімальними.
Тому крім змінної рішень (decision variable) Q, введемо ще змінні

nppp ,...,, 21  (такі що ∑
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=
n

i
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1
1 , 0≥ip  для будь-якого ni ,1= ), які

будуть характеризувати у випадку загальної недостачі ресурсу
після виникнення попиту розподіл недостач по підприємствах. У
такому разі на і-те підприємство буде доставлено ( ) ii pQxx −−
кількість ресурсу (тут x, xi — реалізації випадкових величини Х,
Xi, 1 ≤ i ≤ n, відповідно).

Таким чином, цільова функція має вигляд:
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У функції (1), введеній вище, V = V(Q, p1, p2,…, pn) — функція
очікуваних витрат на перевезення. Для її побудови слід знайти
математичне сподівання функції

( )( )
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>−−

≤
=

∑

∑

=

=

QXpQXXc

QXXc
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i
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i
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,

1
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Таким чином,

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dxxgQxpcXMcVMpppQV
Q

n

i
ii

n

i
iin ∫∑∑

∞

==

−⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−==

11
21 ,~,...,,,  (3)

Взявши до уваги рівність (3) цільова функція (1) набуде ви-
гляду:

( ) ( ) ( ) ( )∫ +−+−=
Q

n dxxgyQzyQcpppQL
0

21 ,...,,,

( ) ( ) ( ) ( )∫∑ ∑
∞

= =

−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−++

Q

n

i

n

i
iiiii dxxgQxpcdXMc

1 1
, (4)

за умов (2).
Основне завдання полягає у знаходженні умовного мінімуму

функції ( )npppQL ,...,,, 21 . Оскільки розглядувана функція є лі-
нійною відносно змінних pi, ni ≤≤1 , то при кожному фіксовано-
му значенні Q вона може досягати мінімуму в одній з вершин
п-вимірного многогранника, заданого лінійними умовами (2):
B1(1;0;0;…0), B2(0;1;0;…;0), B3(0;0;1;…0), …, Bn(0;0;0;…1). Цей
факт випливає з теореми лінійного програмування, відомої під
назвою симплекс-методу (див. [12], ст. 100). Неважко перекона-
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тись, що функція ( )nQ ppQL ,...,, 1  (цей запис означає, що Q фіксо-
ване) буде досягати мінімуму в точці { }niBB ii ≤≤∈ 1.*  такій, що

{ }nicdcd iiii ≤≤−=− 1.min** .
Звідси випливає природний висновок: усю кількість недостачі,

яка викликана тим, що сумарний попит Х виявився більшим від
розміру замовленої партії Q, слід «спроектувати» на підприємст-
во з номером *i , для якого різниця ** ii cd −  мінімальна.

Зафіксуємо такий номер *i . Розв’яжемо тепер задачу мінімі-
зації функції

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ∑
∞

=

−−++−+

+−=

Q

Q n

i
iiii

in

dxxgQxcdXMcdxxgxQz

yQcBpppQL

.

,...,,,

0 1
**

*21

(5)

Для цього знайдемо похідну

( ) ( ) ( )∫∫
∞

−−+=
Q

Q

ii dxxgzcddxxgzc
dQ
dL

0
** . (6)

Урахувавши умову нормування для щільності розподілу ймо-
вірностей ( )xg  отримаємо:

( ) ( ) ( )

( ) ( )∫
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−+++−=

=⎟
⎟
⎠
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⎜
⎜
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⎛
−−−+=
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dQ
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0
****

00
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.

Щоб знайти точку екстремуму функції ( )QL , прирівняємо її

похідну до нуля: ( ) ( ) 0
0

**** =−+++− ∫
Q

iiii dxxgcdzcdc .

Звідси отримаємо таке рівняння відносно Q:

( )
**

**

0 ii

ii
Q

cdz
ccddxxg

−+
−−

=∫ . (7)
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Оскільки ліва частина рівняння (7) завжди додатна, будемо
вважати, що

0** >−− ccd ii . (1)

Можна показати, що в протилежному випадку ( )QL  — моно-
тонно зростаюча функція на ( )+∞,0 . Тоді побудований алгоритм
є непридатним для розв’язку задачі знаходження оптимального
розміру замовлення. Зазначимо, що на практиці умова (8) найчас-
тіше є справедливою, тобто питомі витрати, пов’язані з дефіцит-
ністю перевищують суму закупівельної ціни та питомих витрат
на перевезення.

Покажемо що в точці, яка є розв’язком рівняння (7), функція

L  досягає мінімуму. Дійсно, ( ) ( ) ( ) 0**2

2

>−+⋅= QgcdQgz
dQ

Ld
ii

за виконання умови (8).
Отже, розв’язок рівняння (7) і буде точкою мінімуму цільової

функції ( )QL . Мінімально можливий середній розмір витрат на
систему управління запасами, можна знайти підставивши отри-
маний розв’язок у функцію (5).

Як бачимо, розв’язок рівняння (7) залежить від закону розпо-

ділу попиту. Оскільки ( ) ( )∫ =
Q

QGdxxg
0

, де ( )QG  — функція роз-

поділу ймовірностей величини попиту Q, рівняння (7) можна пе-
реписати так:

( )
zcd
ccdQG

ii

ii

+−
−−

=
**

** . (2)

Це рівняння має єдиний розв’язок, оскільки ( )QG  монотонно
зростаюча неперервна функція на [ )+∞,0 , ( ) 10 ≤≤ QG  і

10
**

** <
+−
−−

<
zcd
ccd

ii

ii . У деяких випадках, коли ( )QG  — кусково-

елементарна функція, розв’язок рівняння (9) можна знайти аналі-
тично. Якщо ж функція розподілу ймовірностей не виражається
через елементарні функції (нормальний розподіл, гамма та бета
розподіли тощо), можна скористатися одним з пакетів математи-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

517

чних комп’ютерних програм (наприклад, Wolfram Mathematica
[13]), властивостями цих функцій, таблицями їхніх значень тощо.

Проілюструємо викладений теоретичний матеріал прикладом
застосування у випадку конкретного холдингу. Нехай три дочір-
ніх однопрофільних підприємства (n = 3) використовують певний
вид сировини, що закуповується і зберігається на складі A . На
основі попереднього досвіду за результатами спостережуваних
значень попиту було встановлено, що на розглядуваний вид си-
ровини попит і-го підприємства на даний період (Xi, i = 1, 2, 3)
розподілений нормально, а саме: X1 = N(200; 680); X2 = N(285;
594); X3 = N(360; 900). Питомі витрати зберігання та дефіцитності
цього матеріалу складають відповідно z = 18 ум. гр. од. та d1 = 65,
d2 = 82, d3 = 57 ум. гр. од.

Розрахуємо обсяг партії сировини, яку слід закупити холдингу
на даний етап, щоб очікувані витрати на управління запасами бу-
ли мінімальними, якщо ціна одиниці сировини складає c = 25 ум.
гр. од., питомі витрати її доставки зі складу на і-те (i = 1, 2, 3)
підприємство такі: c1 = 4,5, c2 = 8,4, c3 = 10,2 ум. гр. од. На почат-
ку етапу рівень запасу був нульовим.

Спочатку знайдемо і*, тобто номер підприємства, яке у разі
недостачі недоотримає сумарну кількість невистачаючої сирови-
ни зі складу А. Отже,

{ } { }
{ } 8,468,46;6,73;5,60min

2,1057;4,882;5,465min3,2,1min
==

=−−−==− icd ii .

Таким чином, і* = 3. Тепер розрахуємо розмір замовлення Q
на етап. Для цього складемо рівняння, підставивши дані в (9):

( ) 3364,0=QG , (3)

де ( )QG  — функція розподілу ймовірностей сумарного попиту
на сировину.

Оскільки випадкова величина 321 XXXX ++=  розподілена
нормально, з параметрами 845321 =++= µµµµ , += 2

1
2 σσ

21742
3

2
2 =++ σσ , то рівняння (10) можна переписати так:

( )
3364,0

2626,46
1

0

4348
845 2

=∫
−

−
dxe

Q x

π
.
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Взявши до уваги формулу ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

Φ+=
σ
µxxF 5,0 , де ( )xF  —

функція розподілу ймовірностей випадкової величини
( )2,σµNX = , ( )⋅Φ  — інтегральна функція Лапласа, отримаємо:

1636,0
626,46

845
=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
Φ

Q
.

Таким чином, в таблиці значень функції Лапласа потрібно
знайти таке значення змінної x, при якому функція ( )xΦ  дорів-
нює 0,1636. Неважко переконатись ([11], табл.1), що таке значен-
ня дорівнює 0,42.

Отже, 42,0
626,46

845
=

−Q
, з чого випливає, що оптимальний роз-

мір закуповуваної партії сировини за описаних вище умов скла-
дає од.42,825626,4642,0845 =⋅−=Q

Обчислимо очікуваний розмір витрат на систему управління
запасами за знайденого розміру замовлення 42,825=optQ . Для
цього підставимо дані у функцію витрат (5):

( )

( )
( )

( )
( )

dxex

dxex

QL

x

x

opt

4348
845

42,845

42,825

0

4348
845

2

2

42,825
2626,46

8,463602,10

2854,82005,442,825
2626,46

18

42,82525

−
−

∞

−
−

⋅−⋅++⋅+

+⋅+⋅+⋅−

+⋅=

∫

∫

π

π  (11)

Оскільки інтеграли у правій частині (11) є такими, що не бе-
руться, для обчислення ( )optQL  скористаємося системою Wolfram
Mathematica. Отримаємо таке значення витрат: ( ) 6,29193=optQL
ум. гр. од.

Зазначимо, що формулу для обчислення очікуваних витрат
можна знайти в явному вигляді аналітичним шляхом, використа-
вши формули та твердження теорії ймовірностей.
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Висновки з проведеного дослідження. У роботі знайдено оп-
тимальний розмір замовлення матеріального ресурсу на один пе-
ріод для забезпечення потреб горизонтального холдингу через
мінімізацію сумарних витрат на систему управління запасами.
Крім того показано, як слід розподілити ресурс за однопрофіль-
ними підприємствами у випадку виникнення дефіциту, щоб ви-
трати були мінімальними. У кінці роботи наведено числовий
приклад, який ілюструє застосування розвинутої теорії на прак-
тиці.

Одним з напрямків подальшого дослідження з цієї тематики
може стати побудова відповідних моделей у випадках різних за-
конів розподілу попиту. Крім того, практичний інтерес представ-
ляє задача знаходження оптимальної партії замовлення холдингу,
якщо на ресурс надаються закупівельні знижки.
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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

АНОТАЦІЯ. У статті наведено варіант класифікації методів управ-
ління якістю на кількісні та якісні. Представлено опис і можливість
застосування тих чи інших методів відповідно до можливостей і
цілей підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: якість, методи управління якістю, класифікація,
система управління якістю, методологія, кількісні методи, якісні
методи, процеси, концепції

АННОТАЦИЯ. В статье приведен вариант классификации мето-
дов управления качеством наколичественные и качественные.
Представлено описание и возможность применения тех или иных
методов в соответствии с возможностями и целями предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество, методы управления качеством, кла-
ссификация, система управления качеством, методология, количе-
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ANNOTATION. The article enlightens some aspects of quality
management methods classification on quantitative and qualitative.
There is also given a description and applicability of these methods
according to company’s possibilities and strategy.
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quality management system, methodology, quantitative methods,
qualitative methods, processes, concepts
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Постановка проблеми. Нині проблема управління якістю
стоїть перед кожним суб’єктом господарювання, оскільки для то-
го, щоб досягти успіху та утримувати конкурентні позиції това-
ровиробникам необхідно зосередитись на виробництві високоякі-
сної продукції та послуг. Зважаючи на це, велика увага при-
діляється застосуванню методів управління якістю. Нині наукова
думка і практичні досягнення напрацювали значну кількість ме-
тодів, концепцій і систем управління якістю. Відповідно кожне
підприємство стикається з проблемою вибору найприйнятнішого
методу для конкретної ситуації. Вирішити її покликана класифі-
кація методів управління якістю, яка структурує їх за певними
ознаками, цим самим полегшуючи завдання вибору та показуючи
взаємозв’язки між структурними одиницями та нові можливості
застосування і комбінування методів.

Мета статті — проаналізувати і структурувати найпоширеніші
методи управління якістю для полегшення їх подальшого дослі-
дження.

Аналіз джерел та публікацій. Проблема класифікації методів
управління якістю вивчалась як вітчизняними, так і закордонними
вченими. Основоположниками у цій сфері є Е. Демінг, К. Ісікава,
Дж. Джуран, А. Фейгенбаум. Пізніше їх ідеї розвивали В. Єфімов,
Ю. Адлер, Дж. Харрінгтон, Д. Баррі, Є. Векслер та інші.

Основна теоретична база методів управління якістю була на-
працьована фахівцями і науковцями починаючи з другої поло-
вини ХХ століття. З того часу вони почали все активніше вико-
ристовуватись на підприємствах всіх видів діяльності і форм
власності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Методи управ-
ління якістю — це певні способи і прийоми, за допомогою яких
органи управління всіх рівнів впливають елементи виробничого
процесу для забезпечення досягнення і підтримки запланованого
стану і рівня якості. Нині напрацьована велика кількість методів
управління якістю на підприємствах, а необхідність вибору конк-
ретного методу для об’єкта управління потребує їх систематиза-
ції. Варто зазначити, що можливостей для класифікації методів
існує достатньо багато, в залежності від обраних кваліфікаційних
ознак. Наприклад, у статті Т. Балановської і З. Борецької [9] на-
водиться класифікація методів управління якістю відносно істо-
ричного аспекту на сучасні та класичні, а у публікації І. Томохо-
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вої та Н. Рижової [1] зроблена комплексна класифікація з ураху-
ванням складності і масштабності методів.

Проаналізувавши існуючі підходи до класифікації методів
управління якістю, було зроблено висновок, що практично всі
методи можна поділити на дві великі групи: якісні та кількісні.
Такий поділ було зроблено на основі показників, які використо-
вуються певним методом, та змісту досліджуваних методами
процесів. У свою чергу, необхідно сказати, що питання щодо
розмежування кількісних і якісних методів (показників) є достат-
ньо складним і суперечливим. Виходячи з цього між методами
різних груп часто існує певний взаємозв’язок.

Кількісні методи управління якістю базуються на переважно-
му застосуванні кількісних показників, що виражені абсолютни-
ми (числовими) величинами. Якісні, у свою чергу, використову-
ють показники, які не мають певних одиниць вимірювання. Такі
показники є відносними величинами, що виражають ефектив-
ність діяльності підприємства, виробництва і його окремих фак-
торів. Результати кількісних методів подаються у числових оди-
ницях вимірювання, якісних — у формі рейтингових оцінок,
балів, умовних величин [3].

Така класифікація, втім, є певною мірою умовною, оскільки
кожен з цих методів може застосовуватись у комбінації з іншими.
Крім того, всі методи можна вважати основою для більш склад-
них, комплексних методологій як TQM, ISO 9000 та інших.

Власне, вищезгадана класифікація методів управління якістю
представлена на рис. 1.

Далі розглянемо детальніше кожен з методів управління
якістю.

Статистичні методи управління якістю пропонується поділяти
на загальні, складні та спеціальні. Методи загального призначен-
ня — застосовуються при розробці операцій технічного контро-
лю, плануванні промислових експериментів, розрахунках на на-
дійність тощо. Складні методи використовуються розробниками
систем управління підприємством (процесами). До них належать
методи кластерного аналізу, адаптивної статистики тощо. Спеці-
альні методи були розроблені японськими спеціалістами. До них
можна віднести «Сім інструментів якості»: лист збору даних, діа-
граму розсіювання (кореляції), потокову діаграму, гістограму, ді-
аграмуПарето, причинно-наслідкову діаграму (діаграмуІсікава),
контрольну картуШухарта [5].
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Рис. 1. Класифікація методів управління якістю

До іншої групи кількісних методів управління якістю нале-
жать управлінські підходи Activity-basedcosting — процесно-
орієнтоване управління витратами, Activity-basedbudgeting —
процесно-орієнтоване бюджетування, Activity-basedmanagement
— процесно-орієнтоване управління. Всі три вищезгадані методи
передбачають зосередити увагу на вдосконаленні процесів, а не
безпосередньо продукції, характеристики якої можуть з легкістю
перейняти конкуренти. Ці підходи дозволяють покращити фінан-
сові показники підприємства завдяки більш гнучкому реагуван-
ню на попит і відповідно кращому задоволенню потреб спожива-
чів, раціонально фінансувати виробництво і знижувати собівар-



Формування ринкової економіки. 2013. № 29

524

тість продукції, зважаючи на те, що кожен вид діяльності розгля-
дається як процес [9].

Що стосується якісних методів, то до цієї групи можна віднес-
ти дуже велику їх кількість, тому нижче будуть розглянуті лише
найбільш популярні та широко застосовувані серед них.

Методи PDCA, PDSA, SDCAє циклічними алгоритмами
управління процесами. Так, метод PDCA(Plan-Do-Check-Act) яв-
ляє собою найпростіший алгоритм дій керівника по управлінню
процесом и досягненню його цілей. Він включає чотири фази:
планування, виконання, перевірка, дія. Схожим на нього є алго-
ритм управління PDSA (Plan-Do-Study-Act). Він також включає
чотири фази: планування, виконання, дослідження, дія. Різниця
між ними полягає в тому, що PDCA більш придатний для прямо-
лінійних і нескладних сценаріїв, тоді як PDSA краще себе прояв-
ляє у комплексних ситуаціях [2]. Нарешті метод SDCA (Stan-
dardize-Do-Check-Act) часто розглядається як основний цикл ко-
нтролю за процесом. Він передбачає такі фази: стандартизація,
виконання, дослідження, дія. Методологія TQM розглядає що-
денну роботу як роботу по циклу SDCA.

Реінжиніринг бізнес-процесів — це фундаментальне пере-
осмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для
досягнення максимального ефекту діяльності з метою підвищен-
ня рівня якості на підприємстві. Зміст реінжинірингу відобража-
ється у двох його основних етапах: 1) визначення оптимального
вигляду бізнес-процесу; 2) визначення найкращого (за коштами,
часом, ресурсами) способу зміни існуючого бізнес-процесу на
оптимальний.

Бенчмаркінг — цепроцес пошуку підприємством стандартного
чи еталонного, економічно ефективнішого,конкурента з метою
порівняння та перейняття найкращих методів роботи. Він вклю-
чає в себе два процеси: оцінювання та співставлення. Бенчмар-
кінг пов’язаний з постановкою цілей та є одним з компонентів
процесу планування, тому його можна поєднувати із циклом Де-
мінгаPDCA. Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, про-
цеси, технології, якісні параметри продукції, показники фінансо-
во-господарської діяльності підприємств або їх структурних
підрозділів.

Підходи Kaizen і Kairyo — це методи управління якістю, що
були засновані в Японії, і є за своєю суттю кардинально різними
(хоча обидва дозволяють досягти бажаного результату за допо-
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могою різних наявних ресурсів). Метод Kaizen — це метод непе-
рервного, поступового покращення, що ґрунтується на таких
ключових принципах: взаємодії працівників, особистій дисциплі-
ні, «гуртках» якості і пропозиціях щодо покращення. Згідно з ме-
тодом Kaizen жоден учасник процесу покращення не може зали-
шитись поза ним. Метод Kairyo відрізняється тим, що він перед-
бачає одноразову кардинальну реорганізацію процесу і потребує
значних інвестицій. Він пов’язаний із застосуванням принципово
нових технологій, залученням обмеженої кількості спеціалістів та
технологій [4].

Метод QFD, або структурування функції якості, є гнучким ме-
тодом прийняття рішень, що допомагає організації зосередити
увагу на найважливіших характеристиках продуктів з точки зору
окремого клієнта чи технології розвитку. Тобто QFD є комплекс-
ною системою якості, яка систематично пов’язує потреби клієн-
тів з бізнес-процесами; трансформує потреби клієнтів в інженерні
характеристики продукції. Результатами застосування методу є
зрозумілі схеми та матриці, які можуть бути повторно викорис-
тані для майбутніх товарів [8].

Методологія LeanProduction (ощадливе виробництво) — це-
японськийпідхід до управління, якийфокусуєтьсяна мінімізації
витрат, прицьомугарантуючи відповідний рівеньякості. Цейпі-
дхідможе бути застосованийу всіх аспектахбізнесу — від про-
ектування і виробництвадозбуту та споживання. Цейпідхідс-
тавить за метузвести до мінімуму кількість процесів, якіне
додають цінностідлявиробництва. Основними аспектами оща-
дливого виробництва є: так зване «вчасне» виробництво,
організація «гуртків» якості, застосування принципів TQM
тощо.

Нарешті, методологія «шість сигма» — це сукупність методів
управління, суть яких зводиться до покращення якості кінцевого
продукту, мінімізації дефектів і статистичних відхилень в опера-
ційній діяльності. «Шість сигма» вимагає наявність кількісно ви-
мірюваних цілей і результатів; передбачає створення на підпри-
ємстві спеціальних груп, що проводять роботи з усунення проб-
лем і вдосконалення процесів (так звані «зелені пояси» і «чорні
пояси»). Зрілість виробничого процесу відповідно до цієї конце-
пції досягається тоді, коли на 1 мільйон операцій припадає не бі-
льше 3,4 дефектних виходи процесів.
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Окремо також варто зазначити групу методів експертних оці-
нок. Методи експертних оцінок — це методи організації роботи з
фахівцями-експертами і обробки думок експертів. Ці думки за-
звичай виражені в кількісній та якісній формі. Експертні дослі-
дження проводять з метою підготовки інформації для прийняття
рішень особою, яка приймає рішення. Для проведення роботи по
методу експертних оцінок створюють робочу групу, яка й органі-
зує діяльність експертів, об’єднаних в експертну комісію. Експе-
ртні оцінкибувають індивідуальні та колективні. Індивідуальніо-
цінки–цеоцінкиодногофахівця, а колективні — певної експертної
комісії [7].

Варто зазначити, що майже кожен з методів управління якіс-
тю має свою цільову групу, яка найчастіше його застосовує. Так,
до методів, що застосовуються вищим керівництвом організації,
можна віднести теоретичні,системні та комплексні методи —
реінжиніринг, самооцінку, бенчмаркінг; часткові методи, орієн-
товані на управління соціальними системами та інформацією.
Менеджери середньої ланки можуть застосовувати практично всі
методи. Для «рядових» співробітників призначені часткові мето-
ди роботи з обладнанням та інформацією, «гуртки» якості, Kaizen
і концепція LeanProduction.

Насамкінець визначимо сфери застосування окремих методів
управління якістю та їх груп.

Зовнішні суб’єкти — споживачі, як правило, використовують
методи впливу на підприємство або його окремі підрозділи, тобто
якісні методи. Одиничний споживач може застосовувати експер-
тні методи оцінки якості придбаної продукції або послуги.

До методів, використовуваних партнерами, можна віднести
методи Kaizen і Kairyo, бенчмаркінг, самооцінку, методології
ABC-ABB-ABM. Конкуренти застосовують методи управління
якістю з метою отримання інформації про ринок відповідної
продукції, про рівень її якості, для визначення напрямків по-
кращення (бенчмаркінг), підвищення власної конкурентоспро-
можності.

Контрольними організаціями, як правило, застосовуютьсяякі-
сні методи. Консалтингові організації застосовують весь спектр
методів, оскільки вони володіють найбільш повною інформацією
і підготовленим персоналом у галузі менеджменту якості. Саме
ці організації зазвичай застосовують на практиці нові методи,
проводять навчання на підприємствах, дають рекомендації, роз-
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робляють механізми і документацію по впровадженню сучасних
підходів до управління якістю.

Висновки.Класифікація методів управління якістю при всій
їх багатогранності дозволяє певним чином структурувати
знання про них, а також визначити сфери застосування і вико-
навців для застосування окремих методів. Поділ методів
управління якістю на кількісні та якісні є досить умовним і до-
зволяє застосовувати методи у будь-якій комбінації з обох
груп одночасно.
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються питання стандартизації про-
цесів управління вищим навчальним закладом, концепція ство-
рення інформаційно-аналітичної системи управління університе-
том (ІАСУУ), її структура та принципи й основні елементи тех-
нології функціонування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформаційно-аналітична система управління,
бази даних, інформаційні технології, програмні комплекси, інфор-
маційний простір.
АНОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы стадартизации
процессов управления высшим учебним заведением, концепция
создания информацонно-аналитической системы управления
университетом (ИАСУУ), ее структура, принципы и основные
елементы технологии функционирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-аналитическая система
управления, базы данных, информационные технологии, програ-
ммные комплексы, информационное пространство.

ANNOTATION: The article considers issues of standardization of
management processes of higher education institute, concept of
creation of information-analytical system of university management
(IASUM), its structure, principles and main elements of technologies
functioning.

KEY WORDS: information-analytical system of management, data-
bases, information technologies, software complexes, information
space.

Постановка проблеми. Освіта покликана дати новому поко-
лінню знання, формуючи в кожній особі поведінку життя і допо-
магаючи у виборі можливої ролі в суспільстві. Система освіти ті-
сно пов’язана з соціально-економічними відносинами і державно-
політичним устроєм країни. В зв’язку з цим глибоке реформу-
вання суспільного життя, що здійснюється в Україні, приводить
до необхідності значного оновлення системи і змісту освіти,
впровадження інноваційних технологій в освітньому просторі.

© Т. В. Давидюк, 2013
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В освітньому процесі важливе місце займає вища освіта, яка
сьогодні не тільки здійснює підготовку науково-виробничих кад-
рів, проводить наукові дослідження, але і виконує широкі куль-
турно-освітні функції у процесі становлення суспільства. Вихо-
дячи з глобальних завдань, що стоять перед вищою освітою,
актуальними на сьогодні залишаються проблемними питання ви-
значення функцій і структури вищого навчального закладу у від-
повідності зі статусом і ліцензованими напрямами його діяльнос-
ті, стандартизації процесів управління згідно діючих законо-
давчих і нормативних актів, запровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) у навчальний процес і безпосередньо
для управління вищим навчальним закладом, тощо.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Дослідженню про-
блемних питань організації комп’ютерних технологій у вищих
навчальних закладах присвятили свої роботи ряд авторів
[В. Афанасьєв, Н. Бунькина, Е. Зусман, С. Жарков, Н. Карпухина,
В. Пархоменко, О. Меньков, І. Роберт, А. Соколов, О. Філатов,
В. Чернільовський]. В їх роботах висвітлені, як правило, окремі
питання з автоматизації функцій управління навчальним закла-
дом, не зроблений системний підхід до створення єдиних інфор-
маційних баз чи сховищ даних, єдиного інформаційного просто-
ру, за умов росположення структурних підрозділів навчального
закладу на території України, не комплексно охоплені функції в
систему інформування та підтримки прийняття управлінських
рішень.

Як показують дослідження, застосування комп’ютерів для ав-
томатизації функцій управління в деканатах і на кафедрах зво-
диться, в більшості навчальних закладів, до використання текс-
тових редакторів і табличних процесорів для складання текс-
тових документів і звітів. В деяких випадках застосовуються ін-
дивідуальні програми для автоматизації окремих функцій управ-
ління. Ці технології охоплюють лише незначну частину робіт, що
виконують деканати і кафедри, тому необхідно з позиції систем-
ного підходу визначити комплекс задач для автоматизації усіх
функцій управління навчальним закладом та технології їх роз-
в’язання з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Це
дасть змогу проводити узагальнення показників на локальних та
загальному рівнях управління. Необхідно також запровадити
електронний документообіг між кафедрами і деканатами та ін-
шими підрозділами, для чого сьогодні є усі можливості.
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Основними недоліками функціонуючих програмних комплек-
сів є те, що вони зорієнтовані на використання індивідуальних
баз даних, які формуються для кожного комплексу задач. Крім
того, ці програмні комплекси розроблені на основі використання
програмних засобів, які безпосередньо несумісні з перспектив-
ними програмними продуктами.

Мета й основні завдання. Метою створення інформаційної
системи управління саме економічним університетом є підви-
щення ефективності управління навчальним процесом, науковою
діяльністю та впровадження сучасних ІКТ для автоматизації фу-
нкцій управління фінансово-економічною та господарською дія-
льністю.

Основні завдання, вирішення яких покладається на інформа-
ційно-аналітичну систему управління університетом, наступні:

⎯ створення центральної бази даних на основі одноразового
введення первинних даних та використання сучасних інформа-
ційних технологій для їх підтримки й використання;

⎯ здійснення обміну даних між підрозділами університету
через комунікаційні мережі;

⎯ формування необхідних довідок і первинних документів та
виведення їх у зовнішній формат;

⎯ моніторинг стану (облік та аналіз) навчального процесу та
підтримка його засобами ІКТ;

⎯ застосування ІКТ в управлінні науковими дослідженнями;
⎯ автоматизація функцій управління господарською діяльністю;
⎯ підготовка та видача документів, необхідних для управлін-

ня кафедрами й деканатами у відповідності з положенням про
факультет, кафедру; створення системи підтримки прийняття рі-
шень в ректораті;

⎯ контроль виконання рішень Вченої ради та ректорату, на-
казів і розпоряджень;

⎯ запровадження електронного документообігу;
⎯ підтримка інтерфейсу з відокремленими структурними

підрозділами університету, Міністерством освіти і науки та ін-
шими державними і недержавними установами;

⎯ підвищення ефективності управління університетом.
Виклад основного матеріалу. Як показали попередні дослі-

дження, організаційною формою застосування інформаційних
технологій найбільш ефективною є інтегрована інформаційно-
аналітична система. Створення та удосконалення такої системи
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згідно нормативних документів, що є чинними в Україні [1], ви-
конують у п’ять етапів: перед проектні роботи, технічний проект,
розроблення робочої документації, дослідна експлуатація систе-
ми, уведення в дію. На передпроектній стадії здійснюються орга-
нізаційні роботи, обстеження об’єкта, розроблення концепції і
технічного завдання, визначення неохідних фінансових ресурсів і
виконавця робіт.

На основі аналізу функціональної структури університету та
стану застосування ІКТ в усіх сферах діяльності навчального за-
кладу розробляється концепція створення інформаційно-аналі-
тичної системи управління університетом у відповідності з зага-
льними вимогами стандартів зі створення автоматизованих сис-
тем управління, Національної програми інформатизації та досві-
ду створення інформаційних систем в споріднених навчальних
закладах. Основоположними питаннями розроблення концепції є
визначення загальних вимог до інформаційн-аналітичної системи
і обґрунтування її структури.

Загальні вимоги до інформаційно-аналітичної системи управ-
ління університетом (ІАСУУ) закладаються в основні принципи
її функціонування, до яких належать:

1. Інтегрованість. Система повинна надавати можливості
збереження і опрацювання даних за всіма функціональними про-
цесами в єдиному інформаційному просторі, а також можливості
ефективної взаємодії з усіма елементами системи.

2. Адаптивність. Система повинна мати засоби адаптації фу-
нкціональних підсистем що повинно підтримувати технологію
процесу прийняття нових рішень і забезпечувати передачу їх із
однієї бази даних до другої.

3. Маштабуємість. Цей принцип передбачає тиражування
проектних рішень для однорідних структурних підрозділів — де-
канатів, кафедр тощо.

4. Життєвість. Загальний досвід розроблення і запроваджен-
ня інформаційних систем такого типу підтверджує термін їх жит-
тєздатності не менше 20 років.

5. Якість. Сучасні інформаційні системи повинні будуватись з
урахуванням сучасних відомчих та міжнародних стандартів.

6. Ефективність. Архітектура і технологія побудови системи
повинна забезпечити ефективність вкладених інвестицій.

Обґрунтування структури ІАСУУ доцільно проводити почи-
наючи з дослідження вищого навчального закладу як складної
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організаційної системи, що містить функціональні та забезпечу-
ючи підсистеми.
Функціональні підсистеми об’єднують задачі та їх комплек-

си, що здійснюють автоматизацію певних функцій управління.
Як показує досвід, в інформаційні системі управління універ-
ситетом доцільно передбачити чотири типи функціональних
підсистем:

1. Підсистеми управління навчальним процесом, зокрема
управління факультетами, управління центрами післядипломної
освіти та магістерської підготовки, управління навчальним
центром, управління дистанційним навчанням, управління навча-
льно-методичною та видавничою діяльністю, управління набо-
ром абітурієнтів, управління бібліотекою, ведення бази даних ви-
пускників.

2. Підсистеми управління науковими дослідженнями, зокрема
управління науково-дослідним інститутом економічного розвит-
ку, управління відділом науки та аспірантури.

3. Підсистеми управління фінансово-господарською діяльніс-
тю, зокрема підсистема «Бухгалтерія», підсистема «Фінанси»,
підсистема «Кадри», підсистема «Маркетинг», підсистема
«Управління головним центром інформаційних систем», підсис-
тема «Управління інженерно-технічними службами», підсистема
«Управління господарською службою».

4.  Інтегруюча інформаційно–аналітична СППР, до якої вхо-
дять наступні комплекси задач: «Ректорат», «Електронний доку-
ментообіг та контроль виконавської дисципліни», «Електронний
архів», «Управління міжнародними зв’язками», «Стратегічне
управління та бюджетування», «Обмін даними з Міністерством
освіти і науки та іншими державними і недержавними устано-
вами».

Структура інформаційно-аналітично системи університету та
інформаційні зв’язки між елементами системи показані на Рис. 1.
Забезпечувальні підсистеми є складовими технологічного

процесу збирання, оброблення та видачі даних користувачу. Це
підсистеми, що забезпечують ресурсами функціонування інфор-
маційної системи. До них належать: інформаційне, технічне, про-
грамне забезпечення, підтримка мережі Intranet, безпека системи.
За даними проведеного дослідження до забезпечувальних підсис-
тем інформаційно-аналітичної підсистеми управління універси-
тетом необхідно висовувати відповідні вимоги.
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Рис. 1. Структура інформаційно-аналітично системи університету

Організація інформаційного забезпечення має визначати: сис-
тему класифікації та кодування освітніх та адміністративно-
господарських даних; єдину систему уніфікованої первинної до-
кументації; систему збирання та фіксації первинних даних; орга-
нізацію бази даних; захист інформації.

Головною передумовою ефективного функціонування інфор-
маційно-аналітичної системи університету є раціональна органі-
зація бази даних. В основу організації бази даних повинна бути
покладена реляційна модель під управлінням сучасної професій-
ної системи керування базою даних (СКБД), яка підтримує тех-
нологію «клієнт-сервер» з урахуванням особливостей централі-
зованого підходу.

Як показав аналіз, різні підрозділи університету можуть пра-
цювати з одними і тими ж даними, але структурувати її по різно-
му. Так, наприклад, багатьом підрозділам університету потрібні
«свої» дані про студента. Приймальна комісія вводить особисті
анкетні дані про абітурієнтів і дані про результати тестування та
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приймає рішення про зарахування студентів. Деканати відпові-
дають за «рух» уже зарахованих студентів: переведення з курсу
на курс, відрахування і поновлення студентів, зміну спеціальнос-
тей, надання академічних відпусток, тощо. Деканати ведуть облік
успішності студентів, контролюють виконання навчального пла-
ну. Відділ кадрів контролює всі зміни особових даних студентів.
Обліково-аналітичний підрозділ навчального центру аналізує всю
інформацію про студентів, формує різні звіти і статистику, про-
водить моніторинг успішності з метою контролю якості освіти.
Якщо кожен з цих підрозділів буде працювати з окремою базою
даних, то це призводить до дублювання введення одних і тих же
даних і як наслідок створюється надлишкове дублювання, що
вимагає перевитрат пам’яті ЕОМ. Крім того це може призвести
до неузгодженості даних та порушення їх актуальності і цілісно-
сті. Виходячи з того, що університет можна розглядами як своє-
рідну корпорацію, що управляє освітнім процесом, пропонується
інноваційний підхід до створення бази даних університету, який
би був орієнтований на використання новітніх ІКТ і дозволив би
в майбутньому інтегруватися інформаційній системі університе-
ту з галузевою інформаційною системою Міністерства освіти та
науки України та в перспективі закласти можливості створення
загальнодержавної корпоративної мережі для управління сферою
освіти.

База даних системи має бути централізованою і працювати за
трирівневою технологією «клієнт-сервер», тобто база даних сис-
теми та сервер застосувань (додатків) розташовуються в єдиному
підрозділі університету — Центрі автоматизації управління уні-
верситетом. Клієнтські автоматизовані робочі місця — АРМи ко-
ристувачів повинні виконувати суто функції шлюзу до ІАСУУ і
не повинні мати власних баз даних (за винятком, можливо, допо-
міжних технологічних структур даних).

Застосування такої технології дозволить мінімізувати витрати
на технічне облаштування робочих місць клієнтів, які будуть ви-
конувати лише інтерфейсі функції, тобто централізувати функції
супроводу та адміністрування роботи бази даних і системи в ці-
лому, залучивши до цього значно меншу кількість висококвалі-
фікованого персоналу, ніж за умови децентралізованої (розподі-
леної) технології, забезпечити системність та інтегрованість при
створенні та веденні бази даних, а також можливість уніфікації
прикладного програмного забезпечення. Централізація забезпе-
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чить цілісність і достовірність даних та дозволить швидке отри-
мання консолідованих даних для різного їх аналізу на рівні рек-
торату. Суттєвою перевагою, централізованої бази даних буде те,
що дороге ліцензійне системне програмне забезпечення (СКБД)
необхідно буде інсталювати лише в Центрі автоматизації управ-
ління університетом на комп’ютері, який буде виконувати функ-
ції сервера бази даних.

Перш за все необхідно розробити єдину централізовану сис-
тему ведення і адміністрування загально університетської бази
нормативно-довідкової інформації (НДІ), яка б ґрунтувалась на
єдиній системі класифікації і кодування і виконувала функції
сполучної ланки між різними функціональними підсистемами та
забезпечувала єдність системи на рівні інформаційного забезпе-
чення. Єдина бази даних НДІ дозволить побудови ефективну су-
часну інформаційну OLTP-систему, яка буде забезпечувати мож-
ливість отримання в реальному режимі часу достовірної
інформації про всі підрозділи університету шляхом її злиття чи
поділу, а також закладе основи для розвитку системи та створен-
ня вітрин і сховищ даних для оперативного багатовимірного ана-
лізу даних з використанням OLAP-технології.

Дані в централізованій базі повинні бути сегментованими по
факультетах і кафедрах та інших підрозділах університету.

Захист інформації в базі даних є суттєвою поблемою і тому
його організація повинна здійснюється відповідно до чинного за-
конодавства України, зокрема до Закону України «Про захист
інформації в автоматизованих системах». Захист інформації по-
винен: охоплювати всі етапи розроблення, упровадження та екс-
плуатації системи; складатися з відповідних організаційних, тех-
нічних та програмних засобів.

Система захисту інформації повинна бути комплексною, тоб-
то поєднувати в собі організаційні, правові, програмні та технічні
засоби захисту, які б змогли виявити та унеможливити будь-яке
несанкціоноване втручання в роботу системи.
Вимоги до комплексу технічних засобів. Технічне забезпечен-

ня визначає склад всіх технічних засобів, схеми їх розміщення й
способи та засоби комунікації для передавання даних. Склад та
структура технічного забезпечення визначаються виходячи з його
можливості виконувати встановлені операції технологічного
процесу та можливості інтегрування до існуючого програмного
забезпечення, захисту від несанкціонованого доступу. Обчислю-
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вальна потужність комп’ютерів, що використовуються, повинна
бути достатньою для роботи програмного забезпечення, засобів
технічного захисту інформації та ліцензованої промислової
СКБД.
Вимоги та рекомендації щодо програмного забезпечення.

Програмне забезпечення має бути створене на базі ліцензійного
загального програмного забезпечення. Воно має передбачати
можливість нарощування функціональних характеристик, а та-
кож адаптації у разі змін нормативно-правової бази та впрова-
дження інноваційних напрямів в освіті.

Програмне забезпечення повинно надавати можливість: інтег-
рації з іншим програмним забезпеченням, з іншими системами
через контрольований інтерфейс для імпорту (експорту) даних з
(до) інших систем; додавання нових функціональних модулів без
зміни структури програмного забезпечення; обслуговування за-
питів користувачів та надання необхідної інформації у зручному
для сприйняття вигляді.
Вимоги до технології функціонування ІАСУУ. Інформаційна

система університету повинна бути побудована за принципами
корпоративних інформаційних систем і функціонувати як су-
купність функціонально і інформаційно інтегрованих між со-
бою підсистем всіх бізнес-процесів управління вузівською дія-
льністю. Функціональна інтеграція та інформаційний взаємо-
зв’язок повинен бути реалізований з використанням технології
трьох рівневого «клієнт-сервера», яка буде включати: сервер
бази даних, на якому буде зберігатися централізована база да-
них; сервер застосувань (додатків), на якому буде зосереджено
всі прикладні програми, тобто оброблення даних та вирішен-
ня функціональних задач; робочі станції — клієнтські робочі
місця.

Застосування такої технології дозволить мінімізувати витрати
на технічне облаштування робочих клієнтських місць, які будуть
виконувати фактично лише інтерфейсні функції, централізувати
функції супроводу та адміністрування роботою бази даних і сис-
теми в цілому, залучивши до цього значно меншу кількість більш
висококваліфікованого персоналу, ніж за умови децентралізова-
ної розподіленої технології. Технологія системи повинна забез-
печувати два режима функціонування on-line і of-line. Архітекту-
ра технології клієнт-сервер наведена на Рис. 2.
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Рис. 2. Архітектура технології клієнт-сервер

Для забезпечення надійності та безперебійності функціону-
вання системи технологією повинно передбачатися так зване
«гаряче» резервування бази даних, з перспективою створення те-
риторіально віддаленого пункту «холодного» резервування. Тех-
нологія функціонування системи повинна передбачати журналі-
зацію всіх операцій з базою даних та зберігати аудит-інформацію
про автора та час створення, модифікації та видалення будь-
якого об’єкта інформаційної системи.

Враховуючи територіальну розгалуженість підрозділів універ-
ситету і те, що переважна більшість користувачів системи будуть
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віддаленими і відповідно значні обсяги даних будуть передавати-
ся каналами зв’язку, то необхідно передбачити відповідні про-
грамні, технічні та організаційні засоби захисту інформації при її
транспортуванні.

Висновки з проведеного дослідження. За результатами про-
ведених досліджень обґрунтована доцільність створення інтегро-
ваної інформаційно-аналітичної системи (ІАС) у вищому навча-
льному закладі, визначені концептуальні засади організації ІАС
управління вищим навчальним закладом, зокрема:

⎯ запропонована функціональна структура з визначеним
складом функціональних підсистем і комплексів автоматизова-
них функцій, що забезпечують підтримку прийняття управлінсь-
ких рішень;

⎯ організаційна і функціональна структури АСУ забезпечу-
ють інформатизацію, створюють у вузі середовище для виклада-
чів і студентів, що забезпечує доступ до інформаційних ресурсів
через локальні і глобальні комп’ютерні мережі, а також отриман-
ням практичних навиків використання інформаційних технологій
в навчальному процесі;

⎯ розроблена технологія організації і система управління на-
вчальним процесом у вузі, яка відповідає актуальним вимогам
науково-технічного прогресу;

⎯ запропоновані механізми, стимулюючі роботу викладаць-
кого складу;

⎯ розроблена автоматизована технологія планування і орга-
нізації навчального процесу сприяє підвищенню якості профе-
сійної підготовки студентів за рахунок вдосконалення педагогіч-
ного і пізнавального процесу, що забезпечується розширенням і
поліпшенням науково-методичної роботи;

⎯ підсистема «Деканат» передбачає здійснення автоматизо-
ваної обробки рейтингових оцінок в спеціалізованих підрозділах
вузу, що істотно підвищує якість професійної освіти.
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИРОБНИЦТВА РЕКЛАМНИХ ПРОДУКТІВ.

АНОТАЦІЯ. Розглянута роль рекламного агентства в рекламній
діяльності. Проаналізована важливість створення виробничої про-
грами для розрахункового обґрунтування управлінських рішень.
Запропонована ефективна модель оптимальної програми вироб-
ництва рекламних продуктів Описана в статті модель розроблена
на прикладі рекламної агенції з обмеженим циклом обслуговуван-
ня, яка спеціалізується на виробництві рекламних продуктів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: рекламна агенція, виробнича програма, про-
грама виробництва, рекламний продукт.

АННОТАЦИЯ. Рассмотрена роль рекламного агентства в реклам-
ной деятельности. Проанализирована важность создания произ-
водственной программы для расчетного обоснования управлен-
ческих решений. Предложена эффективная модель оптимальной
программы производства рекламных продуктов. Приведенная в
статье модель разработана на примере рекламного агентства с
ограниченным циклом обслуживания, которая специализируется
на производстве рекламных продуктов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекламное агентство, производственная
программа, программа производства, рекламный продукт.

ANNOTATION. The role of advertising agency in advertising business
is being considered. The importance of creation of the production plan
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for computational ground of management decisions is being analyzed.
The model, described in the abstract, has been developed on the
base of advertising agency with limited cycle of services, which is
specialized in production of advertising products.

KEY WORD: аdvertising agency, manufacturing program, program of
manufacturing, advertising product.

Важливість рекламної діяльності важко переоцінити для еко-
номіки будь якої країни. У сучасних умовах поряд з необхідністю
виробництва конкурентоспроможної якісної продукції перед під-
приємствами постає завдання її просування на ринок і, як кінцева
мета — реалізація товарів споживачам. Якісне вирішення даної
проблеми неможливе без застосування реклами. Ефективна рек-
лама повинна сприяти чіткому виконанню планів збуту продукції
підприємств і, як наслідок, прискоренню обігу грошових ресур-
сів. Тому реклама, як невід’ємний елемент ринкової економіки,
набуває все більшого розповсюдження в Україні.

Рекламна діяльність є комплексом заходів із сукупністю влас-
них технологій, власним інструментарієм та особливими підхо-
дами до своєї організації. Координуючими органами рекламного
бізнесу є професійні організації, які називаються рекламними
агенціями. Рекламна агенція займає ланку між рекламодавцем і
засобами масової інформації. Вона виконує всі види послуг від
імені і коштом своїх клієнтів, має перед ними фінансові, юриди-
чні та морально-етичні зобов’язання. Це незалежні підприємства,
у складі яких є творчі й комерційні працівники, котрі розробля-
ють, готують, створюють рекламне повідомлення і розміщують
рекламні повідомлення для потенційних покупців і посередників
у засобах масової інформації.

Існують рекламні агенції з повним, а також з обмеженим цик-
лом обслуговування. Останні спеціалізуються або на купівлі за-
собів реклами, або на написанні рекламних текстів чи виробниц-
тві рекламних продуктів. Студії та рекламні агенції можуть
забезпечувати творчу розробку та виготовлення рекламної полі-
графічної, аудіо- та відеопродукції. Діапазон послуг, які вони
пропонують клієнтам, залежить від наявності та специфіки виро-
бничої бази агенції.

У класифікації реклами розрізняють два поняття: рекламу як
процес і рекламу як продукт [1]. Рекламна діяльність орієнтована
на створення та реалізацію власного рекламного продукту — ре-
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кламного повідомлення. Процес створення рекламного повідом-
лення та його подальше використання охоплюють весь комуніка-
ційний процес — від визначення потреби в рекламі до публікації
рекламного повідомлення в засобах масової інформації. [2].

Рекламні продукти реалізуються за допомогою рекламних ка-
мпаній, які є комплексом програмних заходів, об’єднаних єди-
ною метою, що охоплюють певний проміжок часу та розподілені
у цьому проміжку так, щоб один рекламний (проект) захід допо-
внювався іншими. Довгострокові рекламні кампанії, розраховані
на багато місяців і навіть років, використовують кіно- і телерек-
ламу, радіо-рекламу, пресу, зовнішню рекламу, рекламу на
транспорті, Інтернет рекламу, презентації, виставки та інше.

В рамках однієї рекламної кампанії може бути декілька рек-
ламних проектів, кожен з яких має за мету створення та розмі-
щення рекламного повідомлення (або проведення рекламного за-
ходу) у рамках однієї рекламної кампанії. Рекламний проект
містить цілий цикл рекламних послуг, який має технологічну по-
слідовність від збору інформації про рекламодавця до виготов-
лення і розміщення рекламного повідомлення (рекламного про-
дукту) або організації рекламного заходу. Проведення рекламних
кампаній вимагає дотримання наступних обмежень: термін вико-
нання робіт повинен знаходитись в обґрунтованих межах; зага-
льна вартість рекламної кампанії повинна знаходитись у межах
виділеного бюджету; тривалість критичного шляху рекламної
кампанії повинна укладатися у директивний час її проведення [2].
Створення та виготовлення рекламного повідомлення дуже схо-
жий на процес створення й виготовлення самого продукту, що
рекламується [3]. За кожним рекламним повідомленням стоять
сотні рішень багатьох людей у рекламних агенціях і за їхніми
межами, і тому окремим питання постає управляння створення та
виготовлення рекламних продуктів рекламної агенції.

Постановка проблеми. Досвід багатьох процвітаючих світо-
вих рекламних агенцій показує, що в умовах ринку з його жорст-
кою конкуренцією планування виробничої діяльності є найваж-
ливішою умовою їх виживання, економічного зростання і проц-
вітання. Серед багатьох чинників ефективне формування струк-
тури і змісту програми виробництва рекламних продуктів є ви-
значальним для оптимального планування виробничої діяльності
рекламної агенції. Одним з найбільш ефективних засобів плану-
вання, яке дозволяє організувати виробництво з націленістю його
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на максимальну ефективність і, одночасно, на задоволення спо-
живчого попиту, є оптимізація виробничої програми та виробни-
чо-трудових ресурсів, необхідних для її реалізації.

В даний час в більшості рекламних агенцій склалася практика
створення виробничої програми на основі дослідження спожив-
чого ринку, тоді як техніко-економічний аспект використовуєть-
ся швидше для аналізу, чим для розрахункового обґрунтування
управлінських рішень в області формування структури випуску
рекламного продукту. Таким чином, виникає необхідність в но-
вих підходах формування плану виробництва рекламних продук-
тів, аби запланована структура випуску рекламних продуктів, з
одного боку, максимально повно задовольняла б вимогам спожи-
вачів, а з іншого, забезпечила б рекламній агенції можливість до-
сягнення максимальних кінцевих результатів її діяльності з вра-
хуванням внутрішніх і зовнішніх обмежень.

У зв’язку з цим є необхідність ведення поняття оптимальної
структури виробництва рекламного продукту. Оптимальною
структурою виробництва є така структура, яка в максимальній
мірі відповідає рівню попиту, який склався на ринку, і в той же
час забезпечує максимально можливі значення кінцевих резуль-
татів виробничої діяльності рекламної агенції. Під оптимізацією
тоді слідує розуміти пошук варіанту виробничої програми, яка
забезпечує найбільше наближення до максимуму доходу.

Найбільш ефективним методом побудови виробничих про-
грам є динамічне планування, яке є ефективним методом розроб-
ки та впровадження масштабних проектів. Динамічне планування
базується на шести принципах, три з яких стосуються природи
цілей, а інші три — розвитку плану в часі [4]  принципи, що сто-
суються природи цілей такі:

• елементи плану мають бути технічно ефективними, тобто,
виконаний аналіз функціонування рекламних агенцій на основі
використання методів моделювання і оптимізації повинен визна-
чати ефективну межу виробничих можливостей, набір планових
рішень, які створюють множину;

• не існує якогось єдино правильного або оптимального пла-
ну, оскільки набір того або іншого варіанту виробничої програми
залежить від приватних переваг;

• планові цілі обов’язково мають бути результатом компромі-
сної угоди між виробником рекламного продукту і його спожи-
вачем.
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Наступні три принципи стосуються розвитку плану в часі,
вказуючи на необхідність врахування в динамічному плануванні
наступних моментів:

• на значних часових інтервалах достовірність прогнозів зни-
жується, наслідок чого можна чекати, що реальний розвиток си-
туації і конкретні значення чинників відрізнятимуться від про-
гнозованих;

• план повинен мати достатню гнучкість для того, щоб ефек-
тивно влаштуватися до мінливого зовнішнього середовища, і, ви-
користовуючи сприятливу кон’юнктуру, покращувати результат,
при цьому, по можливості не викликаючи погіршення цільових
показників;

• необхідні форми створення гнучкості мають бути визначені
на основі використання математичних методів аналізу.

У спрощеному вигляді динамічне планування можна звести до
п’яти різних категорій методів, які разом дозволяють проводити
системний аналіз, і визначати адаптивні виробничі програми для
рекламних агенцій у наступні категорії:

• моделювання — представлення можливих планових рішень
та їх наслідків;

• оптимізація — отримання деякої вартісної функції, яка ви-
значає ефективні витратами способи досягнення заданого рівня
результатів;

• аналіз рішень — дослідження варіантів рішень, що дозво-
лить визначити найбільш гнучкі стратегії в планах;

• аналіз чутливості — визначення діапазонів, на яких планові
рішення є найбільш переважними;

• оцінка адаптивності — введення додаткової гнучкості у ви-
робничу програму, як правило, вимагає додаткових витрат.

Тому необхідно визначити їх ступінь додаткової гнучкості;
який буде виправданим.

Вибір оптимального рекламного процесу полягає в оптиміза-
ції кожної послуги по необхідному мінімуму споживання ресур-
сів. Нехай на виробництво деякої кількості видів рекламних про-
дуктів виділяється деякий обсяг ресурсів. Розглянемо ситуацію,
коли ресурси динамічно поступають на виробничу систему при
заданій послідовності їх застосування по всіх послугах рекламно-
го циклу, тобто, для того, щоб виробити рекламний продукт ви-
гляду і (і = 1,…, m), необхідно використовувати початковий ре-
сурс на Ni послідовних рекламних послуг.
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Використання початкового ресурсу (персонал задіяний для
виробництва рекламного продукту, допоміжний персонал і т.
д.), а також підрядні підприємства задіяні при виробництві ре-
кламного продукту відбувається в заданій технологічній по-
слідовності з використанням ресурсів рекламної агенції (уста-
ткування, фахівці, локації і т. д.), обсяг їх задамо вектором
k = (k1, k2,..., km). Для того, щоб забезпечити одиничну продук-
тивність Wij на послуги j по і виду створюваного рекламного
продукту, необхідно виділити на цю операцію обсяг виробни-
чих ресурсів заданий vij. Якщо ж необхідно забезпечити проду-
ктивність yij послуги Wij, то відповідно обсяг виробничих ре-
сурсів повинен складати vij yij.

Всі витрати на виробництво рекламних продуктів по ступеню
залежності від обсягів виробництва доцільно підрозділяти на
змінні, розмір їх змінюється прямо пропорційно обсягу випуску
продуктів, і постійні, вимір яких не залежить від зміни величини
обсягу виробництва. Допустимо, що відомі постійні витрати ви-
робництва Pp, змінні витрати vi, на випуск однієї одиниці реклам-
ного продукту вигляду і та ціна реалізації ci одиниці продукту
вигляду і. Тоді для того, щоб задати виробничу програму, яка да-
вала б найбільший валовий прибуток, необхідно максимізувати

наступну цільову функцію ( ) max
1 0

→−= ∑ ∫
=

p

m

i

T

iii PdttNykF ,

iii vck −= , ii Ny  — продуктивність на подальші рекламні послу-
ги по і виду рекламного продукту; [0, Т] — період планування.

Вважатимемо, що прибуток, який отримується від реалізації
будь-якого виду рекламного продукту, не залежить від того,
яка кількість ресурсу була виділена по інших видах продуктів,
загальний прибуток надається з прибутку по окремих видах
продуктів. Дослідження показують, що функція прибутку во-
лодіє наступними особливостями:невелика кількість виділено-
го ресурсу не приносить відчутний ефект; для кожного виду
продукту, починаючи з якої подальше збільшення по цьому
виду продукту даного ресурсу не ефективно. Тоді повинні ви-
конуватися обмеження на обсяг використовуваних виробничих
ресурсів в кожен момент часу і балансові обмеження на обсяг
надання кожної послуги рекламних циклів (рекламних продук-
тів)Wij.
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Сформуємо також обмеження попиту на кожен вид рекламно-
го продукту
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де iu  — обсяг попиту на рекламний продукт виду і.
Рішенням наведеної вище моделі є множина продуктивностей

ijy , яка не порушує обмежень і максимізує функцію. У такому
вигляді ця модель може бути вирішена з використанням методів
теорії оптимального управління. Динаміка надходження ресурсів
для виробництва рекламних продуктів, яка задана в моделі без-
перервними функціями часу, в реальних умовах часто визнача-
ється динамікою фінансових потоків. В цьому випадку модель
набуває деякої видозміненої форми, а саме, на дохід рекламної
агенції, яка виробляє т видів рекламних продуктів, поступає по-
тік фінансових ресурсів Z(t). Необхідно таким чином використо-
вувати ці фінанси на придбання ресурсів для виробництва рекла-
мних продуктів, аби максимізувати цільову функцію при існую-
чих обмеженнях.
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В цьому випадку отримаємо динамічну модель вибору опти-
мальної виробничої програми рекламної агенції в умовах динамі-
чного фінансового потоку, який використовується для придбання
ресурсів. Враховуючи складність вирішення моделі в загальному
вигляді, проведемо дослідження моделі в умовах дискретизації
вхідних і вихідних потоків виробничої підсистеми.

Вважатимемо, що і ресурси поступають щодня на дохід виро-

бничої системи в обсягах ,ihZ ,,1 mi = .,1 Th =  Тоді модель
оптимізації програми рекламної агенції може бути формульована
таким чином
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Модель є лінійною відносно змінних t
ijy  і може бути вирішена

відомими методами математичного програмування, якщо інтер-
вал планування [0,Т] досить короткий. Інакше вирішення моделі
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перестає бути допустимим для будь-моменту часу tt >′  і пови-

нно бути скореговане. Хай 
i

i

iN

iN

y
E )0(

min досягається на якій-

небудь рекламній послузі рекламного продукту l. Після завер-
шення у момент часу t′  надання частково рекламної послуги, і
для того, щоб надалі продовжити рекламний цикл по рекламному
продукту l, виробничі ресурси мають бути виділені як на послугу

iiNW  так і на послугу 1−iiNW . Отже, модель оптимального нава-
нтаження для цієї ситуації виглядатиме таким чином
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Якщо останнє обмеження виконується, то це означає, що на-
дання однієї з рекламних послуг, на яку були виділені ресурси,
закінчене і, отже, існує момент часу, в який досягається мінімум
в правій частині нерівності. Продовжуючи цю послугу ітератив-
ного вирішення моделі, розіб’ємо інтервал часу [0,Т] на кінцеве
число відрізків. На кожному з них зберігатиметься один і той же,
протягом всієї тривалості часового відрізку, розподіл виробничих
ресурсів, який, забезпечить оптимальне вирішення моделі. Необ-
хідно також відзначити, що характер розподілу виробничих ре-
сурсів на інтервалах часу [ ] [ ]Ttt ,...,0 ... ′′′′ залежить не від величи-
ни обсягу незавершеного рекламного циклу на послугах Wij, а від
послідовності досягнення мінімумів в співвідношеннях вигляду
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n
ijW  — обсяг незавершеного рекламного циклу на послугах

Wij при nоперації вирішення моделі оптимізації;
n
ijy  — відповідні продуктивності при рішенні n задачі опти-

мізації.
Таким чином, при збереженні послідовності досягнення міні-

мумів при наданні послуг для різних рекламних продуктів міня-
ється причина часових інтервалів, а їх кількість і розподіл вироб-
ничих ресурсів по послугах зберігається.

Висновки. В даній статті розглянута рекламна агенція з об-
меженим циклом обслуговування, яка спеціалізуються на вироб-
ництві рекламних продуктів. Рекламна агенція, як і будь яке під-
приємство, повинна планувати діяльність та стратегію свого
розвитку. Планування діяльності дає можливість визначити не-
обхідну кількість надання рекламного продукту для його беззби-
тковості, крім того, воно повинно мати й відповідний зиск від
своєї діяльності. Створення виробничої програми є необхід-
ним для розрахункового обґрунтування управлінських рішень в
області:

• формування структури випуску рекламного продукту;
• формування плану виробництва рекламних продуктів.
Запропонована модель виробничої програми має на меті, щоб

запланована структура та план випуску максимально повно задо-
вольняв вимоги споживачів і забезпечував рекламній агенції мо-
жливість досягнення максимальних кінцевих результатів її діяль-
ності.
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