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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення повної і продуктивної зайнятості як

пріоритету державної соціально-економічної політики
в Україні [1, с. 15] вимагає розв'язання багатьох прин-
ципових проблем, зокрема удосконалення територіаль-
но-галузевої структури зайнятості, яка формувалася
десятиріччями під впливом цілої низки чинників. Голов-
ними з них, безперечно, були природні ресурси, мате-
ріально-виробничі елементи продуктивних сил та струк-
тура економіки. Завдання у цьому зв'язку полягає у за-
безпеченні гармонізації структури засобів виробницт-
ва і структури зайнятості, раціонального поділу робо-
чої сили між галузями економіки у регіонах України. При
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цьому вихідним методологічним положенням слід ви-
значити парадигму регіональної цілісності, згідно з якою
регіон являє собою єдність природного і матеріально-
го середовища та соціуму, а центрами регіональної сфе-
ри зайнятості — таксономічні утворення (таксони1), в
межах яких формуються складові попиту і пропозиції
робочої сили [6, c. 23].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема забезпечення раціональної територіаль-
но-галузевої структури зайнятості традиційно знахо-
диться в полі зору вітчизняних науковців і практиків.
Зокрема, українські дослідники Б.М. Данилишин, М.І. До-
лішній, С.І. Дорогунцов, С.І. Злупко, І.І. Лукінов зроби-
ли вагомий внесок у розробку методологічних засад

____________________________
1 Таксони — рівнозначні або ієрархічно підпорядковані те-

риторіальні осередки, зокрема адміністративні райони та інші
утворення.
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формування та розвитку державної регіональної полі-
тики зайнятості. Вчені-економісти С.І. Бандур, Т.А. За-
яць, І.В. Терон, обгрунтували систему принципів держав-
ної регіональної соціально-економічної політики, зап-
ропонували методологічні підходи до дослідження ме-
ханізму реалізації цієї політики, важливою складовою
якої є політика зайнятості [2]. У. Садова та Л. Семів опра-
цювали підходи до діагностики регіональних ринків
праці на основі кластерної моделі регіонального ринку
праці, визначення змісту його територіальної організації
[6]. Велике наукове і прикладне значення мають дослі-
дження стану регіональних ринків праці, проведені ко-
лективом учених Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України [4].

Однак, незважаючи на значні напрацювання вітчиз-
няних учених, методики оцінювання ефективності тери-
торіально-галузевої структури зайнятості населення
потребують подальшого розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка концептуальних підходів

до оцінювання розвиненості територіально-галузевої
структури зайнятості з використанням методу таксоно-
мічного аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досконалість територіально-галузевої структури

зайнятості в тому чи іншому регіоні визначається не
лише дотриманням певних пропорцій у зайнятості, а
відповідністю найбільш раціональної спеціалізації ре-
гіону в суспільному поділі праці. При цьому раціональн-
ішою є та структура зайнятості, яка дозволяє досягти
найбільш високих економічних і соціальних результатів
з найменшими затратами.

Як свідчать результати аналізу, за роки ринкових
реформ структура зайнятості населення в Україні знач-
но погіршилася. Скорочення чисельності зайнятого на-
селення найбільш суттєво відбулося у сільському гос-
подарстві, мисливстві, лісовому господарстві, а також
у промисловості. Зростання чисельності і питомої ваги
зайнятих відбулося: у торгівлі, ремонті автомобілів, по-
бутових виробів та предметів особистого вжитку; діяль-
ності готелів і ресторанів; фінансовій діяльності; опе-
раціях з нерухомістю, оренді, інжинірингу та наданні
послуг підприємцям.

На перший погляд видається, що зазначена тенден-
ція має об'єктивний характер і відповідає загальноци-
вілізаційному вектору змін у структурі зайнятості. Од-
нак це зовсім не так. У економічно розвинених країнах
поступове перетікання зайнятості із промисловості і
сільськогосподарського виробництва в у третинний сек-
тор в основному відбувався у результаті зростання про-
дуктивності праці, а також перенесення брудних, еко-
логічно небезпечних і працемістких виробництв у краї-
ни, що розвиваються.

В Україні, на переконання автора, причиною зрос-
тання частки зайнятих у торгівлі і сфері послуг та її змен-
шення у сфері матеріального виробництва, є руйнація
великих промислових підприємств і комплексів, перш за
все, у машинобудівній, електронній і легкій промисло-
вості. Практично у 1990-ті рр. Україна втратила ці підга-
лузі економіки, які не вдалося відродити і нині. До того

ж фізично зношеними і морально застарілими є засоби
виробництва, серед яких переважають третій (більше
50%) та четвертий (понад третину) технологічні укла-
ди, при незначній частці п'ятого і шостого.

Результати аналізу також свідчать про вкрай не-
досконалу територіальну структуру зайнятості. Без-
перечно, рівень економічного розвитку регіонів, їх га-
лузеву спеціалізацію і поділі праці, перш за все, виз-
начає природно-ресурсний потенціал. Саме він фор-
мує свого роду галузеве "обличчя" регіону і структу-
ру зайнятості населення та базові параметри функці-
онування ринку праці. У той же час, оцінюючи при-
родно-ресурсний потенціал України (мінеральні,
водні, земельні, лісові, фауністичні, рекреаційні ре-
сурси), вчені довели, що в розрізі регіонів розбіж-
ності сумарних значень показників коливаються в
межах 12 відсоткових пунктів [6, с. 49]. При цьому
різниця в обсягах економічного потенціалу регіонів
має значно вищі показники. Так, питома вага регіо-
нального продукту Донецької області у загальноук-
раїнському ВВП рівняється сумарному ВВП семи за-
хідних областей (Закарпатської, Волинської, Івано-
Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської,
Чернівецької), а валовий регіональний продукт у роз-
рахунку на одну особу — у два рази вище (36596 грн.
проти 18112 грн.).

Суттєва різниця в обсягах внеску регіонів у розви-
ток загальнонаціонального економічного потенціалу і
невідповідність територіально-галузевої структури зай-
нятості завданням інноваційного розвитку країни зумов-
лює потребу у розробці науково обгрунтованої держав-
ної регіональної політики зайнятості, підпорядкованої
гармонізації інтересів найманих працівників, суб'єктів
господарювання, держави, території. Підставою для
визначення основних напрямів удосконалення структу-
ри зайнятості конкретного регіону має бути оцінка її
стану за допомогою певних критеріїв і показників та
порівняння з найбільш розвиненими регіонами Украї-
ни.

Зазначимо, що сфера зайнятості, як і більшість со-
ціально-економічних систем характеризується досить
великою кількістю різнобічних критеріїв, показників і
ознак. Для того, щоб визначити синтезований показник,
який найбільш повно характеризує процеси, що тут
відбуваються, доцільно використовувати економіко-
математичні методи, перш за все, порівняльного бага-
томірного аналізу, зокрема таксономічні. Ці методи за-
стосовуються в науці для виявлення закономірностей у
статистичних сукупностях, одиниці яких описуються
відносно великим числом ознак. В основі таксономіч-
них оцінок лежить така гіпотеза: чим ближче між собою
значення ознак двох об'єктів, тим більш близькими є
властивості цих об'єктів. Отже, для оцінювання ступеня
подібності (або різниці) об'єктів потрібно знайти
відстань між ними у просторі — так звану таксономічну
відстань між точками багатомірного простору (таксо-
номічний показник), яка зазвичай розраховується за
правилами аналітичної геометрії [3]. Слід зауважити, що
рівень розвитку сфери зайнятості певного регіону, отже
його таксономічний показник може не співпадати з мас-
штабами області, або з рівнем її економічного потен-
ціалу, оскільки цей показник являє собою свого роду
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Джерело: дані Державної служби статистики України.
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"рівнодіючу" багатьох ознак, що характеризують стан
зайнятості населення.

Для цього спочатку формується матриця спостере-
жень (1), в нашому дослідженні — показників розвитку
сфери зайнятості регіонів, що забезпечують якомога
повнішу її характеристику. У рядках матриці розмі-
щується данні m регіонів (27) із зазначенням для кож-
ного з них n ознак (12 — кількість колонок матриці):

(1),

де: x
іk
 — значення ознаки k для і-го регіону.

Як зазначалося вище, однією із важливих цілей дер-
жавної соціально-економічної політик законодавство
України визначає забезпечення продуктивної зайнятості
населення. Відповідно до авторського бачення, понят-
тя "продуктивна зайнятість" грунтується на сукупності
таких трьох взаємопов'язаних компонентів, як висока
продуктивність праці; виробництво висококонкурентної
продукції; гідна оплата праці, її раціональний режим та
гідні умови [5]. Виходячи з цього, автор визначив 12 по-
казників, що характеризують розвиток сфери зайня-
тості регіону, одні з яких є "стимуляторами", а інші   "де-
стимуляторами". До перших віднесені показники, які
характеризують її позитивно, а саме: 1) рівень зайня-
тості населення у віці 15—70 років; 2) виробництво
річного валового регіонального продукту, що припадає
на одну зайняту особу; 3) розмір середньомісячної зар-
плати; 4) капітальні інвестиції на одну особу; 5) підви-
щення кваліфікації працівників; 6) введення в дію ос-
новних засобів у розрахунку на одну економічно актив-
ну особу; 7) фондоозброєність праці. Дестимулятори
охоплюють п'ять показників, які навпаки, характеризу-
ють затримку розвитку сфери зайнятості, а саме: 8) се-
редня тривалість пошуку роботи безробітними (за ме-
тодологією МОП); 9) заборгованість з виплати заробіт-
ної плати; 10) питома вага працівників, зайнятих з еко-
номічних причин неповний робочий день (тиждень); 11)
кількість потерпілих від травматизму на виробництві у
розрахунку на 1000 працюючих; 12) рівень неформаль-
ної зайнятості (табл. 1).

Базовим періодом досліджень і подальшої інтерп-
ретації результатів визначений 2012 рік — останній рік,
за який у державній статистиці мається більшість по-
трібних для розрахунку показників, абсолютні значен-
ня яких автор перетворив у відносні величини. За
відібраними для аналізу показниками розрахунки
здійснені з використанням пакету прикладних програм
середовища Microsoft Office Excel — 2003.

Оскільки запропоновані показники характеризують
різні властивості об'єктів і вирізняються одиницями ви-
міру, проведено їх стандартизацію шляхом переходу до
нормованих безрозмірних значень Z

ik
 за формулою:

  

де , , k=1,2,...n; x
ik
 —

значення ознаки k для об'єкта і;  — середнє арифме-
тичне значення ознаки k; S

k
 — стандартне (середнє

квадратичне) відхилення ознаки k.
У випадку нормованих (стандартизованих) значень

матриця 1 набуде форму Z:

(2)

У таблиці 2 наведені результаті розрахунків нормо-
ваних значень показників рівня розвитку сфери зайня-
тості регіонів (Z

0j
).

Здійснений нами поділ ознак на "стимулятори" і "де-
стимулятори" є по суті основою для побудови так зва-
ної еталонної точки P

0
 з координатами (Z

01
, Z

02
, ... Z

0n
),

тобто P
0
 (Z

01
, Z

02
, ... Z

0n
),

де , коли  (стимулятор)

або , коли  (де стимулятор)     (3),

де: I — множина стимуляторів; Z
ik
 — нормоване

(стандартизоване) значення ознаки k для і-го об'єкту.
Обрана таким способом ідеальна багатомірна оди-

ниця (точка P
0
) з координатами Z

0i
 для кожного показ-

ника (табл. 2) реально не існує, але для цілей аналізу
вона виконує роль еталону розвитку сфери зайнятості,
до якого (як еталону) розраховується відстань B

i0
 кож-

ного показника кожного регіону P
i
. Отже відстань B

i0

між точками P
i
 і P

0
 розрахуємо за формулою:

, i=1, 2, ...., m

Отримані відстані є вихідними величинами для роз-

рахунку таксономічного показника: , де:

, , ,

де a — певне позитивне число, яке вибирається так,
щоб значення таксономічного показника W

i
 змінюва-

лось в інтервалі від 0 до 1 і автоматично віддзеркалю-

Таблиця 2. Нормовані значення показників рівня

розвитку сфери зайнятості регіонів (Z
0j

)



Інвестиції: практика та досвід № 11/201410

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вало ступень близькості точки сукупності, що дослі-
джується, до еталону.

Розрахунок проведено на основі відомого в статис-
тиці правила "трьох сигм", тобто трьох стандартних
відхилень. Виходячи з цього, можна говорити про те,
що той чи інший регіон має тим більш розвинену сферу
зайнятості, чим ближче значення показника до нуля. Для
упорядкування об'єктів даної сукупності та її поділу на
однорідні підмножини доцільно скласти матрицю відста-
ней між об'єктами з урахуванням всіх елементів матриці
нормованих (стандартизованих) ознак, про яку йшлося
вище, за такою формулою:

, де: s = 1, 2, ..., m.

Загалом матрицю відстаней можна побудувати у та-
кому вигляді:

         (4).

де B — відстань між певними об'єктами, а елементи
матриці мають властивості B

rr
=0; B

rs
=B

sr
, які є основою

для проведення досліджень за допомогою таксономіч-
них процедур.

Зазначимо, що матриця 4 може бути використана і
для упорядкування показників та визначення ко-
ефіцієнтів їх ієрархії, які дозволяють відобразити по-

ложення кожного показника, його значення та роль.
Один із методів розрахунку коефіцієнта ієрархії для
діагностичних ознак полягає в наступному. В матриці
відстаней визначається критична відстань. Нею може
бути найбільша з максимальних відстаней між значен-
нями діагностичних ознак, тобто: ,

де:
 — відстань між i-м і j-м ознаками; iεh,  jεh,

h — число діагностичних ознак.
Після відбору критичної відстані для кожної ознаки

визначаються всі відстані, що не перевищують критич-
ну. Наприклад, припустимо, що для i-ої ознаки таких
відстаней буде N

i
 тоді сума  цих відстаней буде дорів-

нювати:

Тепер, якщо вибрати показник, для якого визна-
чена сума відстаней є найбільшою, тобто ,
то коефіцієнти ієрархії  iR  розраховуються за форму-
лою:

 

Запропонований метод є привабливішим, оскільки
критична відстань при його застосуванні визначається
шляхом знаходження найменших відстаней як по вер-
тикалі, так і по горизонталі матриці 4, а потім — вибору
з них найбільшої величини. В методичному плані суть
визначення такого регіону можна записати наступним
чином. Якщо певний i-ий регіон, характеризується оз-
наками Z

i
= (x

i1
, x

і2
,...,x

іn
) і таксономічним показником

Таблиця 3. Таксономічний показник розвитку сфери зайнятості

та ранги регіонів (матриця B)
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W
i
. Далі визначаються регіони T

j
, для яких, по-перше,

відстань від точки P
j
 менше критичного значення, тоб-

то B
ij
<K, а по-друге, значення таксономічних показників

mj менше mi, тобто m
j
<m

i
.

Після цього вибір еталонного регіону для i-тої те-
риторіальної одиниці зводиться до підрахунку середніх
арифметичних значень індексів по всій сукупності регі-
онів. Цей регіон можна представити вектором T = (x

1
,

x
2
,...,x

n
), де x

1
, x

2
,..., x

n
 — середні арифметичні значен-

ня координат векторів T
j
.

Чим ближче одиниця сукупності знаходиться до
точки еталону розвитку P

0 
(чим ближче значення так-

сономічного показника W
i 
 до нуля), тим вище рівень

розвитку сфери зайнятості у даному регіоні (табл.
3).

Результати розрахунків показують, що найбільше
розвиненою є сфера зайнятості у м. Києві (W = 0,440),
Дніпропетровській (W = 0,590), Полтавській (W =
0,649), Харківській (W = 0, 662), Київській (W = 0,698) і
Донецькій (W = 0,711) областях.

Середній рівень розвиненості сфери зайнятості ха-
рактерний для Кіровоградської, Запорізької, Лугансь-
кої, Хмельницької, Вінницької областей.

Серед найменш розвинених виявилися сфери зай-
нятості Тернопільської (W = 0,999); Чернівецької (W =
0,957); Івано-Франківської (W = 0,928); Закарпатської
(W = 0,911); Волинської (W = 0,874), Чернігівської (W
= 0,910), Херсонської (W = 0,889), Черкаської (W =
0,887), Вінницької (W = 0,874) областей.

ВИСНОВКИ
Оцінювання рівня розвиненості сфери зайнятості

регіонів як основи для розробки державної регіональ-
ної політики зайнятості, полягає у здійсненні спільного
аналізу багатьох різнорідних критеріїв і показників. Ідея
порівняння кожного багатомірного об'єкта з "ідеально"
("еталонно") розвиненою сферою зайнятістю певного
регіону є більш універсальною, ніж інші, зокрема, ме-
тод факторного аналізу, оскільки у них застосовується
менша кількість припущень щодо властивостей об'єктів
та умов аналізу і вони мають простіший математичній
апарат.

Оскільки ознаки вимірюються у різних одиницях
та їх абсолютне значення може різнитися на декіль-
ка порядків, то для позбавлення цих вад треба ви-
конати стандартизацію ознак через перехід до їх
нормованих безрозмірних значень, що мають нуль-
ове значення математичного чекання та одиничне
значення дисперсії і середнього квадратичного від-
хилення.

Отримані таксономічні показники, які характери-
зують ступень розвитку сфер зайнятості регіонів,
свідчать про недосконалість сучасної територіально-
галузевої структури зайнятості в Україні. У цьому
зв'язку пріоритетами у державній політиці зайнятості,
перш за все, у регіонах з найменш розвиненою сфе-
рою зайнятості має стати: стимулювання залучення
інвестицій, їх спрямування на підвищення продуктив-
ності праці і конкурентоспроможності продукції;
впровадження у виробництво наукових розробок і
випуск наукоємної продукції високого ступеня пере-
робки; сприяння розвитку зайнятості в агропромис-

ловому комплексі шляхом державної підтримки об-
слуговуючих кооперативів із спільного використання
техніки, заготівельного, переробного і збутового
профілю; розвиток малого і середнього бізнесу че-
рез стимулювання створення мережі бізнес-центрів і
бізнес-інкубаторів, навчальних курсів для підпри-
ємців-початківців.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Одним із найбільш ефективних інструментів бухгал-
терського обліку, який може реально використовуватися
з метою підвищення рівня економічної безпеки господа-
рюючого суб'єкта, є облікова політика. Однак, на жаль, на
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ACCOUNTING POLICY AS A MEANS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY
OF THE COMPANY

Стаття присвячена питанням визначення місця і основних завдань облікової політики в сис-

темі управління економічною безпекою підприємств, а також розгляду її як важливого інстру-

мента, що має сприяти підтриманню стійкого розвитку. Обгрунтовано, що на економічну без-

пеку підприємства здійснюють вплив як загальні підходи до формування облікової політики,

так і методи обраної облікової політики і облікової оцінки конкретних економічних об'єктів. До-

ведено, що процес розробки облікової політики має забезпечувати вирішення таких завдань:

достовірного відображення інформації у фінансовій звітності; страхування підприємства від

небезпек і загроз значної втрати коштів, зокрема пов'язаних із неповерненням дебіторської

заборгованості або з неефективним вибором методів оцінки і обліку фінансових інструментів;

накопичення достатніх коштів для підтримання достатнього технічного стану підприємства

шляхом вибору оптимальних для різних груп об'єктів основних засобів методів нарахування

амортизації; рівномірного відображення в обліку доходів і витрат шляхом створення забезпе-

чень майбутніх витрат і платежів; досягнення ключових показників результативності за всіма

основними напрямами діяльності тощо.

The article is devoted to defining the place and the main tasks of the accounting policy in the system

of management of economic security of enterprises, and to consider it as an important tool for the

maintenance of sustainable development. The thesis is proved that on the economic security of the

enterprise is influenced by common approaches to the formation of the accounting policy and

methods of the chosen accounting policy and accounting estimates, specific economic subjects.

The process of developing an accounting policy should provide the solution of the following tasks:

fair presentation in financial statements of insurance companies from dangers and threats significant

loss of assets due to non repayment of receivables or ineffective choice of methods of assessment

and accounting of financial instruments; accumulation of funds for the maintenance of good technical

condition of the enterprise by means of choosing the optimal for different groups of fixed assets

methods of depreciation; uniform accounting treatment of income and expenses by creating

provisions for future expenses and payments; the achievement of the key performance indicators of

all the main areas of activity, etc.

Ключові слова: облікова політика, облікові оцінки, економічна безпека підприємства, стійкий розвиток.
Key words: accounting policy, accounting estimates, economic security of the enterprise, sustainable

development.

сьогоднішній день вітчизняні суб'єкти господарювання не-
достатньо використовують відповідний інструмент і фак-
тично приділяють дуже мало уваги можливостям його впли-
ву на фінансову безпеку компанії, а також на інші скла-
дові безпечного розвитку.

Зрозуміло і загальновідомо, що методика ведення об-
ліку на конкретному підприємстві багато в чому визначаєть-
ся саме його обліковою політикою. Навряд чи можна не



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

13

погодитися з тим, що від того, які методи ведення обліку
будуть застосовуватися в обліковому процесі, в суттєвій
мірі залежить розмір доходів, витрат, активів, зобов'язань
та інших об'єктів, який у свою чергу безпосередньо впли-
ває на стан економічної безпеки суб'єктів господарської
діяльності. Отже, питання вибору методів облікової пол-
ітики представляє інтерес як з теоретичної, так і з прак-
тичної точки зору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ,
І ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Після прийняття і введення в дію Закону України "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність" [1] і національ-
них положень (стандартів) бухгалтерського обліку питан-
ня розробки облікової політики практично постійно зна-
ходяться в полі зору вітчизняних учених. Зокрема ним при-
свячені праці [2, с.160—162; 3, с. 6—13; 4; 5, с. 50—53; 6;
7, с. 104—109; 8, с. 13—17; 9] та багато інших, в яких док-
ладно аналізуються підходи до розробки облікової пол-
ітики підприємств, розкривається зміст її окремих складо-
вих частин, надається оцінка доцільності вибору тих чи
інших методів обліку різних економічних об'єктів тощо.
Однак розгляд більшості питань здійснюється, як прави-
ло, з позицій бухгалтерського обліку без орієнтації на цілі
забезпечення економічної безпеки. У межах загальних
питань визначення суті і складових облікової політики мало
дослідженими є аспекти її впливу на забезпечення безпеч-
ного розвитку компанії.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є визначення місця і основних завдань
облікової політики в системі управління економічною без-
пекою підприємств, а також розгляд її як важливого інстру-
мента, що має сприяти підтриманню стійкого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст терміну "облікова політика" розкритий у ст. 1 За-
кону України "Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV і полягає в наступ-
ному: "облікова політика — це сукупність принципів, ме-
тодів та процедур, що використовуються підприємством
для складання і подання фінансової звітності" [1]. Як ба-
чимо, наведене в Законі визначення обмежує призначен-
ня облікової політики її використанням для цілей складан-
ня фінансової звітності, тобто звітності, спрямованої го-
ловним чином на задоволення потреб зовнішніх користу-
вачів.

Однак, на наш погляд, такий підхід є дуже вузьким, ос-
кільки він не розкриває всі напрями застосування цього
інструменту. Достатньо проаналізувати зміст наказу про
облікову політику будь-якого підприємства, щоб побачи-
ти, що в ньому фактично визначаються не тільки методи
обліку тих показників, які знаходять відображення у фінан-
совій звітності, але й розкривається склад статей витрат
діяльності в аналітичному розрізі, який, як правило, наво-
диться в додатках до наказу і визначає методику їх вироб-
ничого обліку, а також регламентуються інші питання, по-
в'язані з формуванням даних для внутрішніх користувачів,
наприклад, стосовно організації обліку витрат за центра-
ми відповідальності, методики розподілу змінних і пост-
ійних розподілених загальновиробничих витрат між вида-

ми продукції тощо. Ці напрями формування облікової
інформації не є важливими для процесу складання фінан-
сової звітності, але вони визначають методику ведення об-
ліку певної групи економічних об'єктів і, отож, мають бути
передбачені при розробці облікової політики.

Ведучи мову про облікову політику, слід зазначити, що
вона має бути інструментом, який забезпечує оптимальну
побудову всіх облікових підсистем, що спрямовані як на
формування фінансової, так і податкової, і управлінської
інформації. На нашу думку, основну мету облікової пол-
ітики в такому контексті можна розмежувати на підцілі, зок-
рема відносно фінансової звітності метою є якісне пред-
ставлення інформації у фінансовій звітності, підвищення
економічної стійкості за рахунок застосування таких ме-
тодів обліку, що зменшують фінансові ризики; відносно уп-
равлінської — представлення своєчасної і релевантної
інформації для прийняття ефективних управлінських
рішень і забезпечення на підставі цього зниження підприє-
мницьких, господарських та інших ризиків; відносно по-
даткової — представлення достовірної інформації з ме-
тою зниження податкових ризиків і оптимізації суми по-
даткових платежів з урахуванням консенсусу інтересів
підприємства і державних інститутів.

Склад питань, що потребують визначення при розробці
облікової політики і облікових оцінок підприємства з ак-
центом на складання різних видів звітності: фінансової,
внутрішньовиробничої і податкової наведений у таблиці 1.
Відповідні розробки виконані на підставі доопрацювання
підходу, викладеного в Листі Міністерства фінансів Украї-
ни від 21 грудня 2005 р. №31-34000-10-5/27793 "Про об-
лікову політику" [9], доповненого в роботі Левицької С.О.
[3, с. 6—13].

У цілому можна зробити висновок, що облікова по-
літика — це сукупність принципів, методів та процедур, що
використовуються цілісною системою обліку в процесі
його ведення, а також складання всіх форм звітності з ме-
тою створення інформаційних передумов для ефективної
реалізації всіх управлінських функцій і задоволення потреб
всіх зацікавлених користувачів в об'єктивній обліковій
інформації.

Додамо, що запровадження МСФЗ в Україні ще в
більшій мірі підіймає значення облікової політики з точки
зору її впливу на фінансовий стан і результати діяльності
суб'єкта господарювання. Однак у даному випадку маєть-
ся на увазі коректне і неформальне застосування вимог
МСФЗ.

Традиційно основною метою облікової політики вва-
жається забезпечення одержання достовірної інформації
про майновий і фінансовий стан підприємства, результати
його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів
фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень,
тобто за основу визначення цільової спрямованості обліко-
вої політики береться інформаційний підхід. Але справа
не лише в достовірності інформації, яка наводиться у
фінансовій звітності в результаті застосування певних об-
лікових оцінок і процедур. Не можна забувати про те, що
за рахунок вибору окремих методів обліку так чи інакше
досягається вплив на реальні процеси відтворення капіта-
лу суб'єкта господарської діяльності, а це вже виходить
далеко за межі інформаційних аспектів.

Для прикладу розглянемо ситуацію із застосуванням
прискорених методів нарахування амортизації основних
засобів. Завдяки вибору методів прискореної амортизації
може бути досягнуто прискорене повернення авансовано-
го капіталу, збільшення чистого грошового потоку, змен-
шення впливу морального зносу основних засобів, ство-
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* Курсивом відокремлені ті питання облікової політики/облікової оцінки, які додані автором на відміну від [3, с.16—13; 9] з
урахуванням вимог МСФЗ

Таблиця 1. Склад питань, що потребують визначення при розробці облікової політики

і облікових оцінок підприємства*

Джерело: складено на підставі [3, с. 6—13; 9].
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рення умов для прискореного оновлення відповідних
об'єктів тощо [8, с.14]. Водночас ці ж методи призводять
до негативних наслідків у вигляді збільшення собівартості
продукції та інших витрат підприємства, а також зниження
прибутковості діяльності у перші роки використання основ-
них засобів.

Таким чином, вибір конкретних методів обліку окре-
мих економічних об'єктів призводить не лише до того, що
користувачі отримують більш-менш достовірне уявлення
про показники фінансово-майнового стану підприємства,
фінансові результати та грошові потоки, а що сам їх рівень
можна погіршити чи поліпшити через обрані методи оцін-
ки.

Безпосередній вплив на показники фінансової
звітності мають не тільки методи нарахування амортизації,
а й методи оцінки вибуття запасів, методи створення ре-
зерву сумнівних боргів і забезпечень майбутніх витрат і
платежів тощо. У кінцевому підсумку це призводить до
того, що, як зазначено в [2, с.161], "прибуток, який відоб-
ражається в фінансовій звітності, носить в певній мірі суб-
'єктивний характер, оскільки залежить від процедур і ме-
тодів обліку".

Хотілося б також звернути увагу на те, що вибір конк-
ретного методу ведення обліку під час розробки обліко-
вої політики має подвійний вплив на стан економічної без-
пеки підприємства. Візьмемо, наприклад, ситуацію зі ство-
ренням резерву сумнівних боргів. Як відомо, відповідно
до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" перед-
бачені три методи нарахування резерву. Від того, який
метод буде обраний, залежить сума нарахованого резер-
ву, а отож, і розмір оборотних активів підприємства, оск-
ільки резерв вираховується під час визначення підсумку
балансу.

При інших рівних умовах те підприємство, яке зовсім
відмовиться від створення резерву сумнівних боргів, буде
мати кращу ситуацію при оцінці фінансового стану і показ-
ників прибутковості та рентабельності, ніж те підприєм-
ство, яке повністю дотримується вимог діючих П(С)БО і за-
безпечує відображення дебіторської заборгованості за чи-
стою вартістю реалізації. Однак це лише на перший погляд.
Якщо подивитись з іншого боку, то вийде дещо інша кар-
тина: створення резерву в певній мірі страхує підприємство
від значних фінансових втрат у випадку неповернення
боргів дебіторами і тим самим сприяє підтриманню умов
його економічної стійкості і сталого розвитку як в сучас-
ному, так і в майбутньому.

Однією зі складових частин облікової політики кож-
ного підприємства є порядок створення забезпечень май-
бутніх витрат і платежів і, зокрема, забезпечень на випла-
ту гарантійних зобов'язань, виплату відпусток тощо. На-
копичення джерел для погашення витрат, які здійснюють-
ся нерівномірно протягом року, а також забезпечень іншо-
го призначення безпосередньо сприяє достатній фінан-
совій стабільності як важливої складової економічної
стійкості підприємства в цілому, оскільки за наявності за-
безпечення повністю знімається ризик суттєвого збільшен-
ня втрат і зниження прибутковості в окремі періоди. Од-
нак аналіз облікової практики діючих суб'єктів господа-
рювання дозволяє зробити висновок, що лише на одинич-
них підприємствах створюються відповідні забезпечення,
незважаючи на те, що формування окремих з них є обо-
в'язковою вимогою відповідних П(С)БО, зокрема це сто-
сується забезпечення на виплату відпусток, передбачено-
го П(С)БО 26 "Виплати персоналу". Аналогічна ситуація
стосується й інших видів забезпечень — на виведення ос-
новних засобів із експлуатації і відновлення навколиш-

нього середовища, на реструктуризацію, на покриття вит-
рат за обтяжливими контрактами тощо.

Слід мати на увазі, що на економічну безпеку підприє-
мства здійснюють вплив як загальні підходи до формуван-
ня облікової політики, так і методи обраної облікової пол-
ітики і облікової оцінки відносно конкретних економічних
об'єктів. Наприклад, стосовно загальних підходів суттєве
значення мають: вибір основи оцінок, що використовують-
ся при розробці і застосуванні облікової політики (первіс-
на вартість, справедлива вартість, чиста вартість реалізації,
поточна вартість тощо) із розмежуванням категорій ак-
тивів, до яких застосовуються відповідні підходи щодо
оцінки; порядок розкриття інформації щодо ключових при-
пущень відносно майбутніх звітних періодів і інших дже-
рел невизначеності в оцінках, внаслідок дії яких може ви-
никнути ризик суттєвих коригувань балансової вартості
активів та зобов'язань тощо. Відповідні елементи актуальні
відносно припущень щодо оцінки впливу майбутніх подій
при формуванні забезпечень, припущень в оцінці основ-
них засобів у випадку застосування моделі за переоціне-
ною вартістю, припущень в оцінці фінансових інструментів,
які враховуються за справедливою вартістю тощо, а також
відносно ключових припущень загального характеру: май-
бутні зміни цін, зміни ставок дисконтування для врахуван-
ня ризиків, коригування майбутніх грошових потоків у ви-
падку застосування дисконтованої вартості для цілей об-
ліку і звітності тощо. На економічну безпеку впливають і
конкретні методи обліку окремих економічних об'єктів —
основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної
нерухомості, необоротних активів для продажу і діяль-
ності, що припиняється, фінансових інструментів, запасів,
доходів, забезпечень тощо. У даному випадку не будемо
перераховувати їх всі, а лише зазначимо, що вплив обра-
них підприємством методів і елементів облікової політики
може носити прямий або опосередкований характер, але
він є і його слід обов'язково враховувати при розробці на-
казів про облікову політику вітчизняних підприємств.

Процес розробки облікової політики з акцентом на
проблему підтримання економічної безпеки, на наш по-
гляд, повинен забезпечувати вирішення щонайменш таких
завдань:

— достовірного відображення інформації у фінансовій
звітності, необхідне для всіх груп користувачів як зовніш-
ніх, так і внутрішніх;

— страхування підприємства від небезпек і загроз
значної втрати коштів, зокрема пов'язаних із неповернен-
ням дебіторської заборгованості або з неефективним ви-
бором методів оцінки і обліку практично всіх фінансових
інструментів, а також іншими аналогічними ситуаціями;

— накопичення достатніх коштів для підтримання до-
статнього технічного стану підприємства шляхом вибору
оптимальних для різних груп об'єктів основних засобів ме-
тодів нарахування амортизації;

— рівномірного відображення в обліку доходів і вит-
рат, зокрема стосовно останніх шляхом створення забез-
печень майбутніх витрат і платежів, не допускаючи водно-
час зайвого резервування коштів;

— оптимізацію оподаткування в тих випадках, де це
можливо, зокрема тоді, коли методика ведення бухгал-
терського обліку безпосередньо впливає на розмір при-
бутку для цілей оподаткування, наприклад, це стосується
вибору доцільних для підприємства методів оцінки запасів;

— орієнтацію на досягнення ключових показників ре-
зультативності за всіма основними напрямами діяльності,
зокрема відносно фінансових показників, показників на-
вколишнього середовища, ринку (відношень із замовни-
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ками і конкурентами), оптимізації внутрішніх бізнес-про-
цесів і використання всіх видів ресурсів, включаючи
людські тощо.

При тому важливо забезпечити, щоб при розробці об-
лікової політики були враховані орієнтири на досягнення
ключових показників ефективності діяльності підприєм-
ства. Як відомо, у сучасній практиці управління і практиці
складання звітності все більше значення набувають показ-
ники не лише фінансового характеру, а й нефінансові по-
казники, які з різних позицій характеризують ефективність
бізнесу і так чи інакше безпосередньо пов'язані із економ-
ічною безпекою. Отже, враховуючи їх значення, при виз-
наченні облікової політики здається доцільним забезпечи-
ти освітлення підходів не тільки до відображення в обліку
і звітності традиційних економічних об'єктів, а і передба-
чити, по-перше, склад показників нефінансового характе-
ру, за якими оцінюється результативність компанії, по-дру-
ге, методи їх обрахунку. Відповідні показники можуть бути
деталізовані у додатку до Наказу про облікову політику.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Під час розробки облікової політики підприємств ма-
ють бути обов'язково враховані стратегічні цілі та завдан-
ня економічного розвитку і, зокрема, завдання підтриман-
ня економічної безпеки.

2. Процес розробки облікової політики повинен забез-
печувати не тільки достовірне відображення інформації у
звітності, необхідне для всіх груп користувачів, а й вирі-
шення інших завдань, зокрема: страхування підприємства
від небезпек і загроз значної втрати всіх видів ресурсів,
накопичення достатніх коштів для підтримання достатнь-
ого технічного стану підприємства; оптимізації оподатку-
вання тощо.

3. Оптимізація вибору елементів облікової політики
можлива лише шляхом проведення відповідних розра-
хунків, які враховують конкретні умови ведення госпо-
дарської діяльності окремо взятого підприємства. При тому
у ході розробки облікової політики доцільно застосовувати
елементи фінансового планування з метою вибору тих
підходів, які в найбільш повній мірі задовольнять систему
управління на конкретному етапі життєвого циклу підприє-
мства і сприяють підтриманню його економічної безпеки.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з по-
дальших визначенням впливу вибору конкретних моделей
обліку на фінансовий стан, фінансові результати та інші
показники діяльності суб'єктів господарювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема модернізації сфери оподаткування є

дуже актуальною для України, адже існуюча податкова
система характеризується внутрішньою неузгодженістю
її складників, нестабільністю, складністю, порушенням
принципів економічно-соціальної справедливості та
рівномірності, негативним впливом на стан національ-
ної економіки в цілому.

Складна економічна ситуація, що супроводжується
загостренням соціальних та екологічних проблем, ви-
магає розроблення та запровадження нових стратегій
розвитку для досягнення соціальної справедливості в
суспільстві та запровадження заходів, що сприятимуть
підвищенню мотивації суб'єктів господарювання для ви-
користання ресурсозберігаючих та екологічно спрямо-
ваних технологій для мінімізації шкідливого впливу на
навколишнє природне середовище. У зв'язку з цим
особливого значення набуває запровадження ефектив-
ної фінансової політики, зокрема у податковій сфері,
де одним з інструментів регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку виступає податкова політика. Тому
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дослідження підходів до поняття податкової політики
та важелів впливу на соціально-економічний розвиток
країни на сучасному етапі має актуальне значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед відчизняних науковців, які приділяють знач-
ну увагу питанню дослідженню поняття податкової по-
літики та ефективного функціонування її інструментів
слід виділити: В. Андрущенка, Г. Василевську, А. Васи-
ленка, В. Вишневського, Л. Гацьку, В. Геєця, О. Дани-
лова, Н. Дєєву, Т. Єфименка, Ю. Іванова, Т. Калінеску,
А. Кізима, А. Крисоватого, І. Лютого, В. Мельника,
Т. Меркулову, В. Опаріна, А. Соколовську, Л. Тарангул,
С. Юрій та інших. Питання податків та податкового на-
вантаження відображалися у роботах Г. Василевської,
О. Годованець, О. Іванишиної, Ю. Іванова, Т. Маршалок,
І. Майбурова, Т. Калінеску, І. Цимбалюк, І. Чабан та ін.
Але, на жаль, прийняття Податкового кодексу України,
не вирішило ряд питань щодо поліпшення умов життя
населення та зміцнення економіки країни, що обумов-



Інвестиції: практика та досвід № 11/201418

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

лює необхідність у подальшому дослідженні та аналізу
цієї проблеми.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті — є дослідження підходів до поняття

податкової політики та її впливу на соціально-економі-
чний розвиток країни на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціально-економічний розвиток — це процес, який

спрямований на виявлення соціально-економічних по-
треб всередині спільноти, і прагне до створення стра-
тегій, які будуть задовольняти та реалізовувати ці по-
треби у довгостроковій перспективі. Загальна мета по-
лягає в знаходженні шляхів поліпшення рівня життя на-
селення території, в той же час переконавшись, що
місцева економіка здатна забезпечувати цей рівень [15].
Для кращого розуміння поняття соціально-економічно-
го розвитку, розглянемо окремо соціальний та еконо-
мічний розвиток [14].

Соціальний розвиток є процесом, що призводить до
трансформації соціальних інститутів для покращення
здатності суспільства виконувати свої устремління. Це
означає, якісні зміни в підходах побудови стратегій роз-
витку, використання більш ефективних та передових
технологій у сфері взаємин між навколишнім середо-
вищем та суспільством.

Економічний розвиток — це розвиток економічно-
го добробуту країни або регіонів для забезпечення доб-
робуту громадян. Економічне зростання часто співвідно-
сять з рівнем економічного розвитку. Термін "економі-
чне зростання" застосовують до збільшення (або зрос-
тання) конкретних показників, таких як реальний націо-
нальний дохід, валовий внутрішній продукт, або дохід
на душу населення. Термін "економічний розвиток" ви-
користовують при позначенні процесу, при якому покра-
щуються економічні, політичні та соціальні показники
країни.

Соціально-економічний розвиток, таким чином, по-
винен впливати на всі аспекти людського життя в країні.
Він вимірюється за такими показниками, як валовий
внутрішній продукт (ВВП), тривалість життя, грамотність
та рівень зайнятості [14]. Поряд з цим необхідно враху-

вати наявність шкіл і коледжів, медичних закладів, жит-
тєздатність правоохоронних органів, які забезпечують
порядок та захист громадян, вільний час, якість навко-
лишнього середовища, свободи, соціальну справед-
ливість, або гендерну рівність. Ці критерії враховує кон-
цепція сталого розвитку економіки, яка отримала офі-
ційне визнання ще на початку 80-х рр. та знайшла своє
відображення у багатьох офіційних документах конфе-
ренцій, планів та стратегій соціально-економічного роз-
витку [6]. Ця концепція визначається як "розвиток, який
задовольняє потреби теперішнього часу без загроз для
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби" та
орієнтована на загальну якість життя населення, права і
свободи, якими воно користуються. Поняття "сталого
розвитку" включає економічний розвиток, соціальний
розвиток, індивідуальний розвиток та охорону навколиш-
нього природного середовища. Основна мета стійкого
розвитку — досягнення розумного і справедливого роз-
поділу рівня економічного і соціального благополуччя,
які можуть бути збережені для наступних поколінь.

Одним з інструментів регулювання соціально-еко-
номічного розвитку виступає податкова політика, через
яку здійснюється акумуляція та перерозподіл грошових
коштів. Але податки є не тільки джерелом наповнення
бюджетів усіх рівнів, але й інструментом регулювання
господарської діяльності: підтримки фінансового ста-
ну підприємств та пріоритетних галузей економіки.

Розглянемо основні підходи до визначення понятті
податкової політики (табл. 1).

Отже, на підставі вищенаведених визначень, можні
дістати висновку, що основними особливостями, що
характеризують податкову є забезпечення необхідних
надходжень до бюджету та стимулювання економічно-
го зростання.

У фінансовому словнику зазначається, що метою
державної політики оподаткування є формування Дер-
жавного бюджету та одночасне стимулювання ділової
активності підприємств [11].

Всю сукупність завдань податкової політики умов-
но поділяють на три групи [2]:

— фіскальна — мобілізація коштів до бюджетів усіх
рівнів для забезпечення держави фінансовими ресур-
сами;

Таблиця 1. Підходи до визначення податкової політики

Автор Визначення 
Л. Миргородська 
[7] 

– система урядових заходів для досягнення певних завдань, що стоять перед суспільством, за 
допомогою податкової системи країни. Податкову політику розглядають у широкому і 
вузькому аспектах. У широкому вона охоплює питання формування державних видатків за 
рахунок постійних та тимчасових джерел (відповідно податків і позик). У вузькому аспекті 
податкова політика охоплює діяльність держави тільки у сфері оподатковування – 
встановлення видів податків, платників, об'єктів, ставок, пільг, термінів та механізмів 
зарахування в бюджет 

А. Соколовська 
[9]  

– полягає у встановленні та зміні елементів податкової системи (різновидів податків, ставок, 
структури податкової системи, суб’єктів, об’єктів оподаткування, податкової бази, пільг 
тощо) для забезпечення надходжень до бюджету, достатніх для виконання державою 
покладених на неї функцій та стимулювання економічного зростання 

Н. Дєєва [4]; 
Л. Шаблиста [12] 

– діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків з метою забезпечення 
економічного зростання та матеріального добробуту громадян 

С. Юрій та 
Й. Бескид  [13]; 
Г. Білецька, 
М. Кармаліта, 
М. Куц [2] 

– діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації 
справляння податків, зборів та інших платежів до централізованих грошових фондів 

Економічний 
словник [5] 

– система заходів, що проводяться державою в сфері податків 
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— економічна — спрямована на підвищення рівня
економічного розвитку держави, пожвавлення ділової
та підприємницької активності в країні і міжнародних
економічних зв'язків, сприяння вирішенню соціальних
проблем;

— контролююча — контроль за діяльністю суб'єктів
економічних відносин.

Виділяють наступні три основні напрями здійсню-
ваної податкової політики, які використовуються на су-
часному етапі розвитку економічно розвинених країн
[4]:

— перший тип характеризується високим рівнем
оподаткування, що в перспективі може призвести до
скорочення бюджетних надходжень унаслідок де сти-
мулювання підприємницької діяльності;

— другий тип характеризується низьким рівнем по-
даткового навантаження на платників. Тобто коли дер-
жава максимально враховує як власні фіскальні інтере-
си, так і інтереси платників податків. Така політика
сприяє розвитку реального сектору, оскільки забезпе-
чується сприятливий податковий та інвестиційний
клімат;

— третій тип — це податкова політика із суттєвим
рівнем оподаткування як корпорацій, так і фізичних осіб,
що компенсується високим рівнем соціального захисту
громадян, значною кількістю державних соціальних га-
рантій і програм.

Податкова політика має бути сформована таким
чином, щоб, з одного боку, забезпечувати виконання
базової функції податків — фіскальної (наповнення

бюджету фінансовими ресурсами, не-
обхідними для виконання державою її
функцій), а з іншого — сприяти заці-
кавленості платників податків у ре-
зультатах їхньої діяльності та реалі-
зації регулятивної функції податків [4].
На рисунку 1 представлено динаміку
частки загальних податкових надход-
жень країни у ВВП за 2002—2012 рр.,
з якої бачимо збільшення цієї частки.
Частка податків на доходи, майно у
доходах населення за 10 років у серед-
ньому дорівнює 7,3% (рис. 1).

Л. Тарангул [10] зазначає, що по-
даткова політика реалізується на
кількох рівнях:

— макрорівень — загальнодержавний;
— мезорівень — регіональний рівень;
— мікрорівень — платник податків.
Податковими важелями на кожному рівні виступа-

ють: розподіл податкових надходжень, встановлення
податкового навантаження та запровадження податко-
вих пільг (рис. 2). Реалізація податкової політики повин-
на сприяти зацікавленості використання підприємства-
ми інноваційних, ресурсозберігаючих технологій, роз-
витку соціальної інфраструктури для працівників.

Податкова політика на соціально-економічний роз-
виток впливає прямо через встановлення ставок по-
датків, запровадження податкових пільг, звільнення від
оподаткування та перерозподілу фінансових коштів на
соціальний захист та інші функції, що виконує держава
(рис. 3). Наприклад, витрати на економічну діяльність
— це витрати на підтримку галузей економіки, розви-
ток інноваційних технологій, модернізацію інфраструк-
тури, і вони останні роки зменшуються з 18% до 10%,
що є негативним явищем.

Податкова політика держави ведеться за певними
принципами, що відображають її завдання. Фунда-
ментальні принципи оподаткування сформульовані
А. Смітом. Головні серед них: загальність податків та їх
пропорційність доходу; визначеність; простота і
зручність; ефективність стягнення податків [8]. Принци-
пи податкової політики поділяють на загальні (фунда-
ментальні положення будь-якої системи оподаткуван-
ня) та специфічні (скоригована фундаментальна концеп-
ція залежно від цілей та стану економіки).
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Рис. 1. Динаміка податкових надходжень у ВВП на доходах

населення за 2002—2012 рр.

Джерело: розраховано за [3].
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До загальних принципів податкової політики відносять:
— принцип справедливості та соціальної спрямова-

ності;
— принцип вигідності або економічної зацікавле-

ності як для держави, так і для платника податку;
— принцип стабільності;
—  принцип економічної ефективності;
— гнучкість податкової політики.
До специфічних принципів податкової політики

відносять:
— конституційність та законність — реалізація подат-

кової політики здійснюється на підставі Конституції Украї-
ни, законодавчих, нормативних актів, чинних в Україні;

— поєднання процесів централізації та децентралі-
зації з метою гармонізації інтересів регіонів і держави
в цілому;

— компетенція — установлення та скасування по-
датків і зборів, а також пільг їх платникам здійснюється
відповідно до законодавства про оподаткування в ме-
жах компетенції державних та місцевих органів влади;

— фіскальна достатність — достатність доходів
бюджету для покриття витрат держави;

— обов'язковість сплати податків і зборів та вста-
новлення відповідальності за порушення податкового
законодавства;

— економічність — витрати на вилучення податків
повинні бути мінімальними;

— економічна обгрунтованість — співмірність вит-
рат на адміністрування податків з обсягами їх надход-
жень;

— соціальна справедливість — забезпечення соц-
іальної підтримки малозабезпечених верств населення;

— рівність, недопущення будь-яких проявів подат-
кової дискримінації;

— стимулювання підприємницької діяльності та
інвестиційної активності;

— гнучкість — зміни окремих податкових норм
відбуваються з урахуванням соціально-економічного
стану держави, регіонів [4].

Завдання податкової політики для складових соці-
ально-економічного розвитку представимо на рис. 4.

Отже, головним завданням провадження податко-
вої політики є врахування інтересів держави, підпри-
ємств, населення для досягнення сталого соціально-
економічного розвитку.

ВИСНОВКИ
Податкова політика повинна бути ефективною (за-

безпечувати надходження до бюджету, достатні для ви-
конання державою покладених на неї функцій сталу
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Рис. 3. Динаміка витрат на економічну діяльність та соціальний захист у 2007—2013 рр.

Джерело: розраховано за [3].
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фінансову базу) та соціально справедливою (встановлен-
ня податків та зборів відповідно до платоспроможності
платників податків для збереження зацікавленості в ре-
зультатах їх діяльності). При цьому, податкова політика
повинна бути гнучкою, тобто своєчасно реагувати в за-
лежності від ситуації та об'єктивних умов як на зміни внут-
рішньої економічної ситуації в країні, так і враховувати
зміни світової економіки для забезпечення економічно-
го зростання та добробуту суспільства в цілому.
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ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В економічній практиці існує велика кількість ме-
тодів оцінки потенціалу підприємства, однак вони ма-
ють недостатню вивченість як на рівні окремої галузі,
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS FOR ASSESSING THE INVESTMENT
POTENTIAL OF THE COMPANY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Представлено порівняльну характеристику визначених методик оцінки інвестиційного потен-

ціалу підприємства за різними економічними параметрами. Серед основних категорій, за яки-

ми здійснювалося порівняння, відзначилися наступні: переваги і недоліки методик оцінюван-

ня, простота (прості, помірно прості, помірно складні, складні) і сфера застосування (універ-

сальні та застосовані в підприємствах певної галузі), можливість застосування в підприємствах

роздрібної торгівлі. Відповідно до результатів проведеного дослідження існуючі методи оці-

нювання інвестиційного потенціалу було розподілено на наступні групи: методи, які доцільно

використовувати під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі

(універсальні методи або ті, що розроблено саме для підприємств торгівлі); методи, які мо-

жуть бути умовно використані під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств розд-

рібної торгівлі, тобто повинні бути доповнені показниками, що враховують галузеву специфіку;

методи, які не можуть бути використані під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприє-

мства роздрібної торгівлі.

Presents comparative characteristics defined methods for assessing the investment potential of

the company on various parameters. Among the major categories, which carried out the comparison,

the following were noted: аdvantages and disadvantages of methods of evaluation, simplicity (easy,

moderately easy, moderately difficult, complex) and scope (universal and applicable in a particular

business sector), the applicability of retailers. According to the results of the study the existing

methods of evaluating investment potential were divided into the following groups: methods that

should be used in assessing the investment potential retailers (universal methods, or that it is designed

for commercial); methods that can be conventionally used in evaluating the investment potential

retailers that need to be supplemented by indicators that take into account industry-specific; methods

that can not be used in assessing the investment potential retailers.

Ключові слова: методики, компетенції, оцінка, інвестиційний потенціал, підприємство.
Key words: methodologies, competencies, evaluation, investment potential, company.

так і на рівні підприємства. Методики оцінки промис-
лового, виробничого або ресурсного потенціалу добре
відомі й орієнтовані на розрахунки кількісних показ-
ників і якісних характеристик чинників, що враховують-
ся. У той же час не достатньо напрацьованими є мето-
дики оцінки інвестиційного потенціалу. Вивчення опуб-
лікованих робіт виявило наявність чіткої галузевої спря-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

23

мованості існуючих методичних підходів до оцінки. Ще
одною проблемою сучасного етапу дослідження інвес-
тиційного потенціалу підприємств є переважна оцінка
саме його зовнішньої складової — інвестиційної при-
вабливості. Оцінка внутрішньої складової — інвести-
ційної спроможності підприємства, знаходиться майже
поза увагою дослідників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Широку теоретичну базу для вивчення методів оцін-
ки економічного потенціалу підприємств, представляють
праці провідних науковців, серед яких особливо варто
відзначити Н.В. Ващенко, Н.С. Краснокутську, Є.В. Ла-
піна, М.І. Лагуна, Є.В. Мніха, Л.І. Самоукіна, А.М. Те-
лиженко, О.С. Федоніна та ін.

У практиці господарювання виділяються різні мето-
ди оцінки економічного потенціалу підприємства, кож-
ний із яких має позитивні й негативні сторони, тому
підприємство самостійно обирає необхідний метод з
урахуванням умов здійснення господарської діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на визначену проблематику, пропонуємо

зробити короткий огляд методик оцінки інвестиційного
потенціалу з метою визначення їх достатності та адек-
ватності потребам і інтересам інвесторів (власників)
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Законодавчий підхід до оцінки інвестиційної приваб-
ливості підприємства зводиться до аналізу фінансово-
економічного стану за затвердженими методиками
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості та по-
глибленого аналізу фінансово-господарського стану.
Зазначені методики розроблено на основі старих форм
фінансової звітності, що потребує їх трансформацію
відповідно до нових положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку.

"Методика проведення поглибленого аналізу фінан-
сово-господарського стану підприємств та організацій"
затверджена Наказом Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств №81 від 27 червня 1997 р. на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25
листопада 1996 р. №1403 (1403-96-п) "Про Положення
про реєстр неплатоспроможних підприємств та органі-
зацій" для забезпечення єдиного підходу при проведенні
поглибленого аналізу фінансово-господарського стану
підприємств та організацій [6].

Поряд з аналізом фінансового стану Методика пе-
редбачає аналіз виробничо-господарської діяльності
підприємства. Результати аналізу заносять у зведену
форму "Основні фінансово-економічні показники та ко-
ефіцієнти". Після цього робиться висновок щодо до-
цільності чи недоцільності внесення підприємства до
Реєстру неплатоспроможних підприємств та органі-
зацій.

Методика інтегральної оцінки інвестиційної приваб-
ливості підприємств і організацій затверджена за Нака-
зом голови Агентства запобігання банкрутства від
23.02.98 №22 відповідно до Закону України від 18 ве-

ресня 1991 р. №1560 "Про інвестиційну діяльність",
Положенням про Агентство з питань запобігання банк-
рутства підприємств і організацій, затвердженого По-
становою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996
р. №990, і у виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 1996 р. №1403 "Про положен-
ня про реєстр неплатоспроможних підприємств і орга-
нізацій" для забезпечення організаційної роботи, зв'я-
заної з залученням вітчизняних і закордонних інвесторів
до фінансування заходів, спрямованих на оздоровлен-
ня підприємств і організацій [5].

Ця методика була розроблена з метою прискорення
реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій
вітчизняних і іноземних підприємців, надання методичної
допомоги фахівцям, що займаються розробкою заходів
щодо проведення оздоровлення виробничої сфери.

Розглядаючи інвестиційну привабливість підпри-
ємств, російська дослідниця Н. Зайцева слушно заува-
жує, що її оцінка на практиці зводиться до аналізу фінан-
сового стану об'єктів інвестицій, які передбачаються, що
є теоретично обгрунтованим і має практичний ефект [3].
У той же час такий аналіз дозволяє оцінити лише поточ-
ний фінансовий стан підприємства, але не визначає чин-
ники його інвестиційної привабливості, поточну ринко-
ву вартість і величину майбутніх грошових потоків від
здійснюваних у даний момент інвестицій.

Інший російський науковець Р.А. Гатауллін також
підходить до оцінки інвестиційної привабливості через
призму впливу різних чинників на її формування, кож-
ному із яких відповідає один або два показники [2].
Зокрема фінансовому чиннику відповідають показники
рентабельності продукції; виробничому — показник об-
сягу виробництва; споживчому — динаміка попиту на
продукцію галузі; інвестиційному — рівень і рента-
бельність інвестицій; екологічному — рівень екологіч-
ної напруженості в галузі; макроекономічному — дина-
міка економічного розвитку галузі та значущість галузі
у народному господарстві; кадровому — кваліфікація і
якість робочої сили; інноваційному — рівень інновацій-
ної активності галузі. Зауважимо, що дана система чин-
ників і відповідних їм показників спрямована саме на
оцінку інвестиційної привабливості підприємств мате-
ріальної сфери виробництва, зокрема машинобудуван-
ня, тому не може повною мірою бути застосована для
підприємств роздрібної торгівлі.

Комплексне дослідження з означеного питання було
проведено С.А. Панковим, який вивчаючи аналітичні
підходи до оцінки інвестиційної привабливості, запро-
понував використовувати індексний метод, що базуєть-
ся на аналізі внутрішньої стратегії розвитку підприєм-
ства, як співвідношення індекса сильних і слабких сторін
розвитку [7]. Даний підхід передбачає використання
індивідуальних індексів тільки абсолютних показників:
для сильних сторін, відповідно, індексів виручки від ре-
алізації, чистого прибутку, інвестиції; для слабких сторін
— індексів собівартості, довгострокових зобов'язань,
дивідендів, що сплачуються.

Розроблена Макухом Т.О. методика оцінювання
інвестиційного потенціалу за допомогою збалансованої
системи фінансових і нефінансових показників, яка
"враховує найважливіші аспекти діяльності підприєм-
ства" — споживацький, господарський, інноваційний,
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фінансовий [4], насправді дозволяє зробити висновок
щодо інвестиційної привабливості або непривабливості
підприємства.

Белова О.В., Ковальчук Г.В. та Гречина І.В. під
час оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу

пропонують проводити експрес-аналіз основних
показників ліквідності, платоспроможності і фі-
нансової стійкості, на базі яких далі проводити-
меться інтегральна оцінка інвестиційного потен-
ціалу [1].

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів оцінювання

інвестиційного потенціалу підприємства

Розроблено автором.

Критерії порівняння 

Методика 
інтегральної оцінки 

інвестиційної 
привабливості 

Методика 
проведення 

поглибленого 
аналізу фінансово-
господарського 

стану 

Методика 
оцінювання 

Зайцевої Н. 

Методика 
оцінювання 

Гатаулліна Р.А. 

Об’єкт дослідження     

інвестиційний потенціал     

інвестиційна привабливість + + + + 

інвестиційна спроможність     

Переваги Комплексне 
оцінювання 

Комплексне 
оцінювання за 
зведеним 
інтегральним 
показником 

Дозволяє оцінити 
поточний стан 
підприємства, 
фактори, що 
впливають на інв. 
привабливість, 
поточну вартість 
підприємства і 
показники 
майбутніх 
грошових потоків 
від інв. проекту 

Дозволяє достатньо 
об’єктивно приймати 
рішення про 
інвестування 
фінансових ресурсів 

Недоліки Вимагає 
коректування 
показників відповідно 
до існуючого ПСБО 

Не дозволяє зробити 
остаточний вибір 
об’єкта інвес-
тування; вимагає 
коректування 
показників відповід-
но до існуючого 
ПСБО 

Відсутність 
показників щодо 
галузевих 
особливостей 

Складна для 
використання в 
невеликих за 
розміром 
підприємствах 

Простота застосування Проста Помірно проста Складна Складна 
Сфера застосування Універсальна Універсальна Універсальна  Виробничі 

підприємства 
Можливість застосування в 
підприємствах роздрібної 
торгівлі 

Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують галузеву 
специфіку 

Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують галузеву 
специфіку 

Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують 
галузеву специфіку 

Не застосуємо 

 
                                                                                                                                    Продовження таблиці 1 

Критерії порівняння 

Методика 
оцінювання 

Панкова С.А. 

Методика 
оцінювання 

Макуха Т.О. 

Методика 
оцінювання 

Гречиної І.В. 

Методика 
оцінювання 

Бєлової О.В. і 
Ковальчук Г.В. 

Об’єкт дослідження     

інвестиційний потенціал  +  + 

інвестиційна привабливість +  +  

інвестиційна спроможність     

Переваги Враховує сильні і 
слабкі сторони 
розвитку 
підприємства 

Враховує фінансові і 
нефінансові аспекти 
роботи підприємства 

Дозволяє 
визначити місце 
підприємства в 
групі  

Дозволяє визначити 
місце підприємства в 
групі  

Недоліки Залишає поза увагою 
інші чинники впливу 
на інвестиційну 
привабливість 

 Відсутність 
показників щодо 
галузевих 
особливостей 

Складна для 
використання в 
невеликих за 
розміром 
підприємствах 

Не достатня для 
об’єктивного 
визначення 
пріоритетних сфер 
інвестування 
господарюючого 
суб’єкта 

Простота застосування Помірно проста Помірно проста Складна Помірно складна 
Сфера застосування Універсальна Універсальна Підприємства 

торгівлі 
Підприємства АПК 

Можливість застосування в 
підприємствах роздрібної 
торгівлі 

Застосуємо Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують галузеву 
специфіку 

Застосовується Застосуємо з 
урахуванням 
доповнення 
показниками, що 
враховують галузеву 
специфіку 
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Розглядаючи механізм кількісного оцінювання по-
точного рівня інвестиційного потенціалу машинобудів-
ного підприємства, співавтори відзначають, що його
обчислення повинно здійснюватися підсумовуванням
розміру потреби в інвестиціях у це підприємство за дво-
ма напрямами: інвестиції у поповнення оборотного кап-
італу; інвестиції в основний капітал (в оновлення основ-
них засобів та розширення випуску ним існуючих на те-
перішній час видів продукції). Розгляд стратегічного
рівня інвестиційного потенціалу певного підприємства
вимагає врахування ще двох напрямків вкладення інве-
стицій у підприємство, а саме: інвестиції у розробку но-
вих видів продукції та у нематеріальні активи; інвестиції
у виробництво нових видів продукції.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Порівняльна характеристика розглянутих методів за
різними параметрами представлена в таблиці 1. Серед
основних параметрів, за якими здійснювалося порівнян-
ня, слід відзначити наступні: переваги і недоліки мето-
дик оцінювання, простоту (прості, помірно прості, по-
мірно складні, складні) і сферу застосування (універ-
сальні та застосовані в підприємствах певної галузі),
можливість застосування в підприємствах роздрібної
торгівлі.

Відповідно до результатів проведеного порівняння
існуючі методи оцінювання інвестиційного потенціалу
було розділено на три групи:

1) методи, які доцільно використовувати під час
оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств роз-
дрібної торгівлі (універсальні методи, або ті, що роз-
роблено саме для підприємств торгівлі);

2) методи, які можуть бути умовно використані під
час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств
роздрібної торгівлі, тобто повинні бути доповнені по-
казниками, що враховують галузеву специфіку;

3) методи, які не можуть бути використані під час
оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства
роздрібної торгівлі.

У цілому аналіз вітчизняних та закордонних науко-
вих джерел виявив відсутність єдиного підходу до по-
будови вiдповiдного алгоритму оцiнювання інвестицій-
ного потенціалу.

Інвестиційний потенціал пiдприємства є складною
органiзацiйною системою, що складається з багатьох
пiдсистем. Тому для забезпечення комплексного пiд-
ходу до оцiнювання його характеристик повинна охоп-
лювати всi складові підсистеми та елементи за обра-
ними критеріями. Саме робота у визначеній проблема-
тиці диктує перспективні напрями подальших дослід-
жень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформаційні економічні процеси, що відбува-

ються в світі, нестабільність політичної та економічної
ситуації в країні, а також діяльність в умовах невизна-
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COMPARATIVE DESCRIPTION OF METHODS OF RATING EVALUATIO NOFTHE FINANCIAL
STATEOF TRADE ENTERPRISE

У статті представлено результати дослідження застосування існуючих методологічних

підходів до рейтингової оцінки фінансового стану торгівельного підприємства з метою вияв-

лення порівняльних переваг та недоліків при їх практичному застосуванні. Розглянуто перева-

ги і недоліки методів, які грунтуються на використанні абсолютних та відносних показників, і

такі, коли бажаною є інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. Обгрунтовано

доцільність проведення рейтингової оцінки фінансового стану торговельного підприємства за

допомогою інтегрального показника, при побудові якого можна скористатися узагальненою

функцією Харрингтона. Для діючого підприємства проведено порівняльний аналіз оцінки фінан-

сового стану за різними методиками. Для проведення рейтингової оцінки фінансового стану

підприємства за допомогою функції бажаності Харрингтона запропоновано використовувати

інструментарій MS Excel. Розраховано економічну ефективність автоматизації процесу рейтин-

гової оцінки фінансового стану підприємства з використанням самохронометражу робочого

часу. Доведено, що запропонована методика рейтингової оцінки фінансового стану підприєм-

ства є найменш трудомісткою.

The article are presents results of research of application of the existent methodological going

are near the rating estimation of the financial state of trade enterprise with the purpose of exposure

of comparative advantages and failings at their practical application. Advantages and lacks of both

methods, which are based on the use of absolute and relative indexes, are considered and such,

when desired is an integral estimation of the financial state of enterprise. Grounded expedience of

lead through of rating estimation of the financial state of trade enterprise by an integral index at the

construction of which it is possible to take advantage of the generalized function of Harrington. The

comparative analysis of estimation of the financial state is conducted after different methods for an

operating enterprise. It is suggested to use the tool of MS Excel for the lead through of rating

estimation of the financial state of enterprise by the function of desirability of Harrington. Economic

efficiency of automation of process of rating estimation of the financial state of enterprise is expected

with the use of time-study of working hours. It is proven that the offered method of rating estimation

of the financial state of enterprise is the least labour intensive.

Ключові слова: фінансовий стан, торговельне підприємство, рейтингова оцінка, метод сум, метод відста-
ней, бальна оцінка.

Key words: financial state, trade enterprise, rating estimation, method of sums, method of distances, mark estimation.

ченості негативно впливають на діяльність підприємств
і, відповідно, зумовлюють необхідність пошуку ефек-
тивних способів забезпечення їх стабільного функціо-
нування та розвитку.
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Зберегти міцні ринкові позиції в умовах жор-
сткої конкуренції можливо лише за умови належ-
ного проведення оцінки фінансового стану як
однієї із важливих функцій управління в ринковій
економіці.

Фінансовий стан — найважливіша характеристика
ділової активності, ефективності фінансово-господар-
ської діяльності і надійності підприємства. Він дає змо-
гу визначити конкурентоспроможність суб'єкта госпо-
дарювання в умовах ринку, визначити його потенціал в
ділових стосунках і є основою ефективної реалізації фі-
нансових інтересів усіх учасників господарської діяль-
ності.

Для здійснення об'єктивної оцінки фінансового
стану підприємства розроблені різні методології і
методики поглибленого аналізу та експрес-аналізу,
які грунтуються на використанні абсолютних та
відносних показників, що надають можливість вия-
вити проблемні напрями в діяльності підприємства і
дослідити причини, які їх зумовили, але не дають
можливості зробити обгрунтовані висновки про його
фінансовий стан в цілому. Одночасно виникає безліч
ситуацій, коли бажаною є інтегральна оцінка фінан-
сового стану підприємства, визначення рейтингу у
процесі аналізу платоспроможності, кредитоспро-
можності, ділової активності та інвестиційної при-
вабливості тощо. Але однією з проблем рейтинго-
вої  оцінки фінансового стану п ідприємства є
нечіткість критеріїв при визначенні класів рейтингу,
адже рейтинг — це лише якісна експертна оцінка,
яка не є досить об'єктивною. При аналізі навіть дея-
кої окремої частини показників, які впливають на
рівень рейтингу, можливі неоднозначні ситуації,
коли за цими певними чинниками об'єкт оцінки мож-
на віднести відразу до декількох класів рейтингу.
Тому для вирішення даної проблеми є необхідність
застосування і вдосконалення методології та мате-
матичного апарату теорії нечітких множин, що і обу-
мовлює доцільність наукового пошуку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні дослідження в області оцінки фінансо-
вого стану були проведені такими провідними вітчиз-
няними і зарубіжними ученими, як І.Т. Балабанов,
І.О. Бланк, Ю. Брігхем, Г.В. Савицька, В.Т. Савчук, О.С. Сто-
янова, В.В. Ковальов, В.О. Мец, О.О. Шеремет, Л.А. Ла-
хтіонова, М.І. Ковальчук, Хіггінс Робертс С., Є.В. Мних
та інші.

Питання інтегрального оцінювання фінансового
стану висвітлювали в своїх працях Г.В. Савицька [1],
Н.В. Волик [2], Б.Є. Грабовецький [3], О.С. Іщук [4],
Д.В. Кабаченко [5], К.А. Кизим [6], О.Г. Мельник [7],
В.С. Михайлов [8] та інші.

Накопичений досвід потребує критичного огляду,
систематизації методів оцінки фінансового стану для
з'ясування їх недоліків і переваг, виявлених у процесі їх
практичного використання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження застосування існу-

ючих методологічних підходів до рейтингової оцінки

фінансового стану підприємства на прикладі діючого
торгівельного підприємства для виявлення порівняль-
них переваг та недоліків при їх практичному застосу-
ванні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Комплексна оцінка фінансово-господарської діяль-
ності підприємства може проводитися на основі вико-
ристання матричних моделей, за допомогою яких мож-
на отримати єдиний інтегральний показник. Результа-
тивною для розрахунків показників комплексної оцін-
ки є матриця А:
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(1),

де a
ji
 — стандартизовані показники фінансового

стану j-го — підприємства.
Для того, щоб побудувати матрицю А, необхідно

скласти систему оціночних показників підприємства, які
характеризують фінансову стійкість, платоспро-
можність і ліквідність, оборотність господарських
коштів, рентабельність та інші напрями фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства.

Обов'язковою умовою даного методу є дотриман-
ня однакової спрямованості аналізованих показників,
тобто динаміка цих показників повинна бути спрямова-
на або на збільшення значення будь-якого окремого по-
казника, або на його зниження. Якщо показники різнос-
прямовані, їх необхідно привести до однакової спрямо-
ваності шляхом введення обернених чисел. Наприклад,
збільшення прибутку і собівартості спричиняє супереч-
ливу оцінку, тому необхідно прийняти відповідні критерії
оцінки: або економію собівартості, або величину, обер-
нену собівартості.

Для комплексної рейтингової оцінки фінансового
стану на основі матричної моделі використовуються
методи сум, бальної оцінки і методи відстаней.

1. Метод сум. Підсумовуються всі значення обра-
них показників по кожному підприємству. Для отриман-
ня комплексної оцінки показників використовується
така формула:
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де R
j
 — комплексна оцінка показників по кожному

j-му підприємству;
a

i
 — значення показників (і = 1, …, n);

n — кількість показників;
j — порядковий номер підприємства.
За результатами оцінки ряду досліджуваних показ-

ників приймається рішення про краще підприємство.
Рейтинги підприємства визначаються на підставі ранжу-
вання показників комплексної оцінки в порядку зрос-
тання або убування. Чим вищий показник комплексної
оцінки, тим більш високий рейтинг підприємства.

Варіанти аналізу передбачають оцінку за різними
окремими показниками, які можуть порівнюватися з
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плановими, еталонними значеннями показників за гру-
пою порівнюваних підприємств.

Однак цей метод має певні недоліки, які пов'язані з
можливими обмеженнями у виборі показників, що може
спричинити завищену оцінку рейтингового коефіцієнта.
Це відбувається тоді, коли низькі результати окремих
показників перекриваються високими результатами
інших показників. Для дотримання об'єктивності аналі-
зу необхідно виключити ті показники, які найбільшою
мірою можуть впливати на кінцевий результат рейтин-
гової оцінки.

2. Метод балів. Підсумовуються бали, які присвою-
ються кожному підприємству. Чим вище показник, тим
нижче бал. Для отримання комплексної оцінки показ-
ників використовується така формула:

(3),

де R
j
 — комплексна оцінка показників по кожному

]-му підприємству;
b

ij
 — бал, що привласнюється кожному значенню

показника (і = 1 .п);
n — кількість показників;
j — порядковий номер підприємства.
Чим нижче показник комплексної оцінки, тим вище

рейтинг підприємства.
3. Метод відстаней. За цим методом визначається

відстань від еталонної точки до конкретних значень
оцінюваних підприємств.

Цим методом оцінюються найближчі значення по-
казників об'єкта, що аналізується, до показників ета-
лонного підприємства. Цей метод передбачає понят-
тя підприємства-еталону, в якого всі показники ма-
ють найкращі значення серед даної сукупності
підприємств. За еталон можна приймати умовний
об'єкт, показники якого відповідають нормативним
значенням аналізованих коефіцієнтів. Найвищий рей-
тинг має підприємство з мінімальним значенням ком-
плексної оцінки.

Для кожного аналізованого підприємства визна-
чається його рейтингова оцінка за формулою:

(4),

де Х
іj
 — стандартизовані показники фінансового

стану підприємства, які визначаються шляхом співвідно-
шення фактичних показників з еталонним за формулою:

(5).

Особливу увагу слід звертати на обгрунтованість
відстаней між різними значеннями показників конкрет-
ного об'єкта дослідження і еталонного підприємства.
Різні сфери діяльності неоднаково впливають на фінан-
совий стан і ефективність господарської діяльності. При
цьому необхідно проводити комплексну оцінку з ура-
хуванням вагових коефіцієнтів за формулою:

(6).

Отримані підрадикальні суми розміщуються за по-
рядком убування. Рейтингова оцінка у цьому випадку
визначається за максимальним віддаленням від почат-
ку координат, а не за мінімальним відхиленням від ета-
лонного підприємства. Найвищий рейтинг має підприє-
мство з найбільшим сумарним результатом за всіма по-
казниками.

Дана методика рейтингової оцінки фінансового ста-
ну і ділової активності підприємства має певні переваги:

— методика базується на комплексному, багатови-
мірному підході до оцінки фінансового стану підприєм-
ства;

— рейтингова оцінка фінансового стану підприєм-
ства базується на підставі даних публічної звітності
підприємств. Методика оперує найважливішими показ-
никами фінансового стану, що використовуються на
практиці у ринковій економіці;

— рейтингова оцінка є порівняльною і враховує
реальні досягнення господарюючих суб'єктів;

— для отримання рейтингової оцінки використо-
вується гнучкий обчислювальний алгоритм, що реалі-
зує можливості математичного моделювання порівняль-
ної комплексної оцінки фінансово-господарської діяль-
ності підприємств.

Рейтингове число Р може визначатися і за форму-
лою:

 (7),

де Р — рейтингове число;
L — кількість показників, що використовується для

рейтингової оцінки;
N

i
 — нормативне значення для і-го коефіцієнта;

 — ваговий індекс і-го коефіцієнта;

K
i
 — і-й коефіцієнт.

При повній відповідності значень фінансових ко-
ефіцієнтів їх нормативним значенням рейтинг підприє-
мства буде рівним 1. Якщо рейтингове число менше 1,
фінансовий стан підприємства характеризується як за-
довільний [9, с. 41].

Методологія розрахунку інтегрального показника
фінансового стану підприємства має задовольняти ви-
моги системного підходу [10, с. 56].

Для виконання вимог системності при інтегральній
оцінці фінансового стану підприємства необхідно оці-
нювати не тільки окремі коефіцієнти, але і їх співвідно-
шення, структуру, що дасть змогу звести і відобразити
в об'єднаному показнику множинні взаємозв'язки фі-
нансових показників підприємства.

Дотримуючись принципів системного підходу, необ-
хідно перейти до використання для аналізу не окремих
коефіцієнтів, а їх поєднань, для чого коефіцієнти треба
об'єднати в блоки відповідно до їх економічного змісту.
Опираючись на принцип ієрархічності, можна об'єдна-
ти блокові оцінки в цілісну систему комплексної оцінки
фінансового стану підприємства. З позиції принципу
цілісності є підстави припускати, що узагальнений по-
казник дасть оцінку, яка якісно перевершує сукупність
коефіцієнтів, котрі входять у цей блок.

Таким чином, комплексна оцінка фінансового ста-
ну підприємства може проводитись із використанням та-
ких методів: створення рангу за допомогою ряду показ-
ників, кластерного аналізу, матричного методу, методу
бальних оцінок, методу порівняльної рейтингової оцін-
ки, методу рейтингового фінансового аналізу тощо.

Огляд вищенаведених методик дає підстави ствер-
джувати про такі недоліки при використанні наведених
діагностичних підходів:
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— діагностику ідентичних об'єктів, процесів, явищ
дослідники пропонують здійснювати з допомогою інших
методик, що спричиняє неспівимірність і неспівставність
результатів досліджень;

— одні й ті самі індикатори в різних методиках запро-
поновано розраховувати за різними формулами, вико-
ристовуючи інше інформаційне забезпечення, що спот-
ворює сприйняття ідентичних показників;

— різноманітність методик для оцінювання ана-
логічних об'єктів сприяє маніпулюванню підходами з
метою досягнення особистих цілей об'єктів оцінюван-
ня (свідоме покращання чи погіршення реальної си-
туації);

— окремі інтегральні методики містять показники,
отримання значень яких потребує використання експер-
тних методів, проведення соціологічних досліджень, що
зумовлює високий рівень суб'єктивності оцінювання.

Отже, спектр методичних підходів до інтегральної
оцінки досить широкий. Однак деякі методики (клас-
терний, бальний аналіз), на наш погляд, не забезпечу-
ють адекватної комплексної оцінки фінансового ста-
ну підприємства. Ґрунтовнішими є метод порівняльної
рейтингової оцінки та метод рейтингового фінансово-
го аналізу. Порівняльна рейтингова оцінка націлена на
порівняння результатів діяльності досліджуваного
підприємства з еталоном (найкращим підприємством
у вибірці). Суттєвим недоліком такого підходу є нехту-
вання корегуванням окремих показників на вагові ко-
ефіцієнти, які б відображали ступінь їх впливу на кінце-
вий результат. Рейтинговий фінансовий аналіз, навпа-
ки, враховує міру впливу показників, однак нехтує по-
рівнянням з рештою підприємств галузі чи регіону.
Тому є актуальним удосконалення даних методів про-
ведення інтегральної оцінки фінансового стану під-
приємств.

Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства
розраховується на основі значень фінансових коефі-
цієнтів. При розрахунку рейтингової оцінки здійсню-
ється розподіл контрагентів виходячи з їх структури
балансу, діяльності підприємства, що носить виробни-
чий або торговельно-посередницький характер.

Рейтингову оцінку фінансового стану підприємства
доцільно проводити за допомогою фінансових ко-
ефіцієнтів. Набір фінансових коефіцієнтів, які оцінюють-
ся, залежить від приналежності підприємства до вироб-
ничої або торговельної сфери. В нашому випадку були
розраховані: коефіцієнт автономії, коефіцієнт мобіль-
ності засобів, коефіцієнт рентабельності виручки від
реалізації по прибутку, коефіцієнт рентабельності за-
гального капіталу, коефіцієнти поточної, проміжної та
абсолютної ліквідності, співвідношення дебіторської і
кредиторської заборгованості.

Провівши рейтингову оцінку фінансового стану тор-
говельного підприємства ТОВ "Фірма "ЗОВ" за період
2008—2012 рр. за допомогою методу суми балів та ме-
тоду відстаней можна виділити певні переваги та недо-
ліки цих методів рейтингової оцінки фінансового стану
підприємства.

Перевагами є невисока трудомісткість та врахуван-
ня нормативних значень коефіцієнтів, висока формалі-
зованість процесу оцінки та можливість врахування ва-
ріації оціночних показників у часі.

Недоліки — це суб'єктивність вибору критеріїв оцін-
ки, значна уніфікованість оцінки та те, що ці методи не
дають можливості одночасно враховувати динаміку по-
казників та нормативні значення показників оцінки.

Вищенаведені методики оцінки фінансового стану
дають можливість здійснювати лише порівняльний
аналіз фінансового стану того чи іншого підприємства
або в динаміці за декілька років, або порівняно з фінан-
совим станом аналогічних підприємств.

Для оцінювання достатності фінансової стійкості
ТОВ "Фірма "ЗОВ" було розраховано рейтингову оцін-
ку фінансового стану за методом відстаней з викорис-
танням в якості еталону нормативних значень оціноч-
них фінансових коефіцієнтів.

Перевагами методу є висока формалізованість про-
цесу оцінки, можливість врахування варіації оціночних
показників в часі та нормативних значень показників
оцінки. Недоліками методу є те що, не розроблено які-
сну шкалу оцінки та не враховується те, що оціночні
показники можуть мати різний рівень значущості.

Методика проведення діагностики фінансового ста-
ну на основі рейтингової оцінки має певні недоліки. Рей-
тингова оцінка не дозволяє відповісти на питання, чому
саме дане підприємство потрапило до "кризового поля".
Крім того, не для всіх коефіцієнтів існують нормативні
(оптимальні) значення, а нормативні значення для ок-
ремих показників, що існують, не враховують галузе-
вих особливостей ведення бізнесу. Додатковим недо-
ліком таких методик є те, що вони не враховують різної
вагомості впливу окремих показників на загальний інтег-
ральний показник фінансового стану, а також окремі
параметри фінансового стану характеризуються різною
кількістю індикаторів, що не допустимо при побудові
економетричних моделей.

Тому для вирішення даної проблеми пропонується
застосування методології та математичного апарату
теорії нечітких множин. Поняття нечіткої множини —
це спроба математичної формалізації нечіткої інфор-
мації для побудови математичних моделей. В основі
даного поняття є уявлення про те, що складові елемен-
ти даної множини, які володіють загальною властиві-
стю, можуть володіти цією властивістю в різному сту-
пені (різною мірою), а отже, належати до даної мно-
жини з різним ступенем [12]. Тому необхідно застосу-
вання єдиного універсального узагальненого показни-
ка.

Оскільки рейтингова оцінка фінансового стану про-
водиться на основі декількох фінансово-економічних
показників, то доцільно було б проводити таку оцінку
за допомогою деякого інтегрального показника, при
побудові якого можна скористатися узагальненою фун-
кцією Харрингтона [13].

Узагальнена функція Харрингтона є кількісним, од-
нозначним, єдиним та універсальним показником якості
досліджуваного об'єкта, а якщо додати ще такі якості,
як адекватність, ефективність і статистична чутливість,
то стає зрозумілим, що її можна використовувати як кри-
терій оптимізації [14]. Шкала Харрингтона умовно поді-
ляється на п'ять ділянок: [0; 0,2] — "дуже погано", [0,2;
0,37] — "погано", [0,37; 0,63] — "задовільно", [0,63; 0,8]
— "добре", [0,8; 1] — "дуже добре".Точка з координа-
тами (0,000; 0,37) є критичною точкою перегину кривої.
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Вона ділить значення показників на задовільні й неза-
довільні.

Для застосування шкали Харрингтона необхідно
всі досліджувані показники привести до безрозмірно-
го вигляду відповідно до осі абсцис та розрахувати ве-
личини частинних функцій Харрингтона за рівнянням
(8).

(8),
де у

і
 — показник рейтингової оцінки фінансового

стану у безрозмірному вигляді.
Число отриманих частинних функцій d

i
 дорівнює

числу показників рейтингової оцінки фінансового ста-
ну підприємства.

Далі обчислюється узагальнений показник рейтин-
гової оцінки фінансового стану підприємства за фор-
мулою (9)

(9),

де п — кількість показників, які використовуються
для рейтингової оцінки фінансового стану підприємства;
d

i
 — частинна функція, яка визначена відповідно до шка-

ли Харрингтона.
З метою порівняння запропонованої методики рей-

тингової оцінки фінансового стану підприємства з уже
існуючими було проведено рейтингову оцінку фінансо-
вого стану ТОВ "Фірма "ЗОВ" 2008—2012 рр. за розра-

хованими фінансовими коефіцієнтами ТОВ "Фірма
"ЗОВ" (табл. 1).

Показники оцінки фінансового стану ТОВ "Фірма
"ЗОВ" в 2008—2012 рр. переведені у безрозмірний ви-
гляд за формулою (10):

(10),

де  та  — границі області "задовільно" у шкалі
Харрингтона. В якості межі області "задовільно" за шка-
лою Харрингтона використано нормативні значення
показників. Безрозмірний вигляд показників-індика-
торів фінансової стійкості наведений в таблиці 2.

Результати розрахунку частинних функцій зведено
в таблицю 3.

Щоб врахувати різну важливість коефіцієнтів при
оцінці фінансового стану підприємства, необхідно вве-
сти в розрахунок коефіцієнт вагомості. Цей коефіцієнт
буде коригувати отримане значення бажаності за окре-
мими цільовими показниками відповідно до галузевої
специфіки, що дозволить отримати точну інформацію в
процесі розрахунку інтегрального показника, вираже-
ного через узагальнену функцію бажаності. За такої ме-
тодики формула (9) зміниться та матиме вигляд:

(11),

де m
i
 — коефіцієнт вагомості показника.

Таблиця 1. Матриця вихідних даних

Таблиця 2. Безрозмірний вигляд показників-індикаторів фінансової стійкості
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Ця методика є більш точною, ніж по-
передня і дозволяє збільшити дос-
товірність отриманої інформації в процесі
розрахунку, що відповідає поставленим
вимогам під час побудови системи показ-
ників. Недоліком є певний відхід від про-
стоти розрахунків з огляду на експерт-
ність методики, що викликає необхідність
отримання якісних експертних висновків.

Оцінка фінансового стану підприєм-
ства за допомогою функції бажаності Харрингтона ви-
конується в такій послідовності [13]:

1) розробка системи індикаторів фінансового ста-
ну підприємства;

2) калібрування попереднє функціональне перетво-
реннння всіх розмірних показників у безрозмірні;

3) визначення інтегрального показника оцінки фі-
нансового стану підприємства;

4) характеристика фінансового стану підприємства
та визначення напрямів його покращення.

Результати рейтингової оцінки фінансового стану
ТОВ "Фірма "ЗОВ" за шкалою Харрингтона наведені в
таблиці 4.

Для проведення рейтингової оцінки фінансового
стану підприємства за допомогою функції бажаності
Харрингтона запропоновано використовувати інстру-
ментарій МS Excel.

ВИСНОВКИ
Для розрахунку економічної ефективності автома-

тизації процесу рейтингової оцінки фінансового стану
підприємства були використані дані, отримані шляхом
самохронометражу робочого часу економістом з бух-
галтерського обліку та аналізу господарської діяльності
в процесі проведення рейтингової оцінки фінансового

стану ТОВ "Фірма "ЗОВ" за квітень 2013 року з викори-
станням методу суми балів, за методом відстаней з ви-
користанням в якості еталону нормативних значень оц-
іночних фінансових коефіцієнтів та за розробленою
методикою рейтингової оцінки фінансового стану
підприємства за допомогою функції бажаності Харрин-
гтона (табл. 5).

Результати проведеного хронометражу свідчать, що
запропонована методика рейтингової оцінки фінансо-
вого стану підприємства окрім описаних вище переваг є
найменш трудомісткою.

Порівняно з методом сум, який використовується на
ТОВ "Фірма "ЗОВ" для проведення рейтингової оцінки
фінансового стану, при автоматизації процесу оцінки
фінансового стану за допомогою функції бажаності
Харрингтона витрачається на 66,58 хв менше на одну
процедуру оцінки. Протягом року існує потреба в про-
веденні планової щомісячної рейтингової оцінки фінан-
сового стану підприємства, окрім незапланованих оці-
нок на певну дату.

Таким чином, протягом року економія часу складе:
Зниження трудомісткості = 66,58 * 12 = 799люд.

— хв або 13,19 лтод. — год.
При цьому розроблену форму для автоматичного

проведення рейтингової оцінки фінансового стану

№ 
з.п. 

Показник 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Коефіцієнт автономії 0,74 0,88 0,95 0,92 0,95 

2 Коефіцієнт мобільності засобів 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 Коефіцієнт рентабельності виручки від 
реалізації по прибутку звітного періоду 

0,91 0,90 1,00 1,00 1,00 

4 Коефіцієнт рентабельності загального капіталу 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 Коефіцієнт поточної ліквідності 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 

6 Коефіцієнт проміжної ліквідності 0,000001 0,22 1,00 0,98 1,00 

7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,004 0,01 0,03 0,02 0,08 

8 Співвідношення дебіторської і кредиторської 
заборгованості 

0,04 0,29 0,9 0,99 1,00 

 

Таблиця 3. Результати розрахунку частинних функцій за роками

 Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Значення 
інтегрального 
показника 

0,05 0,40 0,64 0,59 0,73 

Характеристика 
фінансового стану 

Дуже 
поганий 

Задовільний Добрий Задовільний Добрий 

Таблиця 4. Результати рейтингової оцінки фінансового

стану ТОВ "Фірма "ЗОВ" за шкалою Харрингтона

Планові річні витрати часу на проведення рейтингової оцінки фінансового стану підприємства, люд-год. 

1 За методом суми балів 13,35 

2 За методом відстаней 3,47 

3 За допомогою функції Харрингтона 2,87 

4 При використанні розробленої форми 0,03 

Планові річні витрати на проведення рейтингової оцінки фінансового стану підприємства в еквіваленті 
оплати праці економіста, грн. 

1 За методом суми балів 200,25 

2 За методом відстаней 52 

3 За допомогою функції Харрингтона 43 

4 При використанні розробленої форми 0,5 

 Планова річна економія від автоматизації оцінки фінансового стану підприємства, грн. 199,75 

 Річні витрати на автоматизацію оцінки фінансового стану підприємства, грн. 0 

 Економічна ефективність автоматизації, % 100 

 

Таблиця 5. Розрахунок економічної ефективності автоматизації процесу рейтингової оцінки

фінансового стану підприємства
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підприємства можна використовувати в якості засобу
оптимізації фінансового стану підприємства. Для цього
лише необхідно скористатися вбудованим сервісом "По-
шук рішень", задавши в якості цільової функції макси-
мізацію інтегрального показника фінансового стану під-
приємства, а в якості параметрів, що підлягають оптим-
ізації, значення фінансових коефіцієнтів, які є нижчими
від нормативних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найважливіших проблем функціонування

податкової системи України є її розбалансованість, що
негативно впливає на економічний розвиток нашої дер-
жави та її фінансову незалежність. В Україні через еко-
номічну кризу, характерними рисами якої є істотний
спад виробництва ВВП і національного доходу при за-
гальному падінні фізичного обсягу товарної продукції
та послуг, деформуючий вплив руйнівних інфляційних
процесів на національні системи грошового і кредитно-
го обігу, а також посилення бюджетного дефіциту та
дефіциту платіжних балансів і бурхливе соціальне роз-
шарування населення та інші об'єктивні й суб'єктивні
причини, податкова система не набула стабільності і має
багато протиріч. Через недосконалість законодавчої
бази та відсутність необхідних регулювань з боку дер-
жави, на даний момент актуальним постає питання по-
дальшого реформування податкової системи.

УДК 336.2
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

PROBLEMS OF UKRAINE TAX SYSTEM REFORMING IN THE CONDITIONS
OF AN AGGRAVATION OF THE CRISIS PHENOMENA

Здійснено характеристика чинної податкової системи України в сучасних умовах, виділено її

недоліки, що гальмують економічний розвиток держави. Показаний рейтинг України серед 183

країн світу щодо оптимальності оподаткування та рівня податкового навантаження. Визначено

роль податків у формуванні доходів бюджету та їх структура, що характеризує зростання абсо-

лютних надходжень податкових платежів та переважну роль непрямих податків у структурі по-

даткових надходжень. Розглянуто останні зміни в податковому законодавстві, затверджені уря-

дом з метою посилення фіскальної функції податків в умовах бюджетного дефіциту, та можли-

вий результат внаслідок їх впровадження. Доведено необхідність та пропоновані напрями по-

дальшого реформування системи оподаткування в Україні, що можуть призвести до оздоров-

лення економіки та покращення соціального добробуту населення.

The characteristic of operating tax system of Ukraine in modern conditions is done, its

shortcomings, hindering the state economic development are allocated. The rating of Ukraine among

183 countries of the world concerning the taxation optimality and the tax load level is shown. The

role of taxes in the budget income formation and their structure characterising the increase of tax

payment revenues and the indirect taxes prevailing role in the structure of tax revenues is defined.

The latest changes in the tax legislation, approved by the government for the purpose of strengthening

of the taxes fiscal function in the conditions of the budget deficit, and the possible result owing to

their introduction are considered. The necessity is proved and the directions of the Ukraine taxation

system further reforming which can lead to the improvement of the economy and population social

wellbeing are offered.

Ключові слова: податкова система, фінансова криза, бюджет, вдосконалення системи оподаткування.
Key words: tax system, financial crisis, budget, the taxation system improvement.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні дослідженням окремих питань оподатку-
вання і найголовніших проблем реформування подат-
кової системи України займаються відомі українські
економісти, а саме: О.Д. Василик, Л.В. Дикань, Т.С. Воі-
шова, В.П. Вишневский, А.М. Соколовська, В.М. Мель-
ник, Г.В. Музиченко, Є.О. Белкін., Д.В.Веремчук, Н.І. Суш-
ко, О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська, В.І. Єфіменко,
А.О. Нікітішин та інші. Однак наявність великої кількості
наукових праць так і не вирішило проблему. Податкова
система України все ще далека від досконалої та по-
требує подальшого реформування.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є оцінка чинної системи оподаткуван-

ня в Україні та пошук напрямів її подальшого вдоскона-
лення. У дослідженні поставлені такі завдання: надати
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характеристику податкової системи України в сучасних
умовах, визначити роль податків у формуванні доходів
бюджету, розглянути останні зміни в оподаткуванні та
можливі наслідки їх впровадження, визначити напрями
подальшого реформування податкової системи України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світова фінансова криза, що вразила більшу части-

ну провідних країн світу, наклала свій негативний відби-
ток й на податкову систему України. Проблеми, що ви-
никли у цій сфері, тривалий час залишаються одним із
ключових чинників, що погіршують бізнес-середовище
нашої країни та стримують притік інвестицій в державу.

В умовах фінансово-економічної кризи значно зрос-
ла складність реформування податкової системи та її
розвитку. Найбільшу увагу уряд країни приділяє подо-
ланню наслідків кризи, що вплинула на всі сфери роз-
витку держави. Приведення податкової системи у
відповідність до вимог нинішнього етапу соціально-еко-
номічного розвитку країни вимагає суттєвих змін в дер-
жавному регулюванні податкової системи, реформуван-
ня структури податків, запровадження обгрунтованих
податкових ставок.

Характеризуючи чинну податкову систему України,
вітчизняні та зарубіжні науковці і практики виділяють
наступні її недоліки:

— високий податковий тиск на підприємницькі
структури;

— нерівномірність і несправедливість розподілу
податкового навантаження;

— перетворення податкової системи на чинник при-
гнічення економічного зростання та інвестиційної актив-
ності, стимулювання ухилення від сплати податків і відтік
капіталів за кордон;

— неузгодженість та протиріччя окремих норм по-
даткового законодавства, їх нестабільність;

— безсистемне та необгрунтоване надання пільг;
— неврегульованість правових гарантій для учас-

ників податкових відносин, відсутність прозорих та
ефективних механізмів захисту прав платників податків;

— проблема подвійного оподаткування [1, с. 213].
Унаслідок кризового стану економіки України та

кроків уряду до стійкого розвитку недоліки вітчизняної
податкової системи стали ще очевиднішими. Досліджен-
ня Світового банку і аудиторської компанії "Price Water
House Coopers" показують, що податкова система Ук-
раїни залишається однією з найгірших у світі вже як

мінімум протягом останніх шести років. Се-
ред 183 проаналізованих країн Україна зай-
має передостаннє, а саме: 181 місце — третє
найгірше місце у світі. Нижчі рейтинги лише
у Республіки Конго і Венесуели. Кількість по-
даткових платежів на рік в Україні склала
135 видів, що є найгіршим показником у
світі. На виконання всіх процедур, пов'яза-
них зі сплатою податкових платежів, витра-
чається 657 годин у рік (середній світовий
показник — 277 годин на рік). У рейтингу за-
гального податкового навантаження Украї-
на зайняла 152 місце серед 183 країн з по-
казником 57,1% сукупної податкової став-
ки (середній світовий показник — 44,8%)

[2]. Високий рівень податкового навантаження та його
нерівномірний розподіл серед суб'єктів господарюван-
ня призводять до збільшення тіньового сектору еконо-
міки, ухилення від оподаткування, зменшення податко-
вих надходжень до бюджету [3, с. 207]. Складна систе-
ма адміністрування є джерелом корупції і не дозволяє
пересічному платникові податків виявити, на що саме
ідуть сплачені ним гроші.

Недоліки, що були допущені при розробці та впро-
вадженні Податкового кодексу України, призвели до
того, що податки не можуть повноцінно виконувати свої
основні функції. В цей час, коли явища фінансово-еко-
номічної кризи в Україні загострились під впливом полі-
тичної кризи, призначення податків майже повністю зву-
зилось до виконання фіскальної функції. Сфера матері-
ального виробництва практично пригнічена податками.
Суб'єкти господарювання, що відволікають свої прибут-
ки для сплати непомірних податків, не в змозі розширяти
виробництво та збільшувати оподатковувані обороти, а
це в свою чергу призводить до зменшення бюджетних
надходжень. У результаті діюча податкова система не
стимулює виробництво, а сприяє його скороченню. Отже,
дохідна частина бюджету майже не поповнюється.

Одним із показників ефективності податків є показ-
ник обсягу залучених податкових надходжень у бюд-
жет країни, тому доцільним є проведення аналізу подат-
кових надходжень у розрізі окремих податків, які конт-
ролюються податковими та митними органами. Обсяг
податкових надходжень представлений у таблиці 1.

Частка податкових надходжень у доходах бюдже-
ту в останні роки стабільно утримується на рівні 55—
65% [5]. За 2008—2012 роки притік податкових над-
ходжень був нерівномірним. У 2009—2010 році подат-
кові надходження значно зменшилися внаслідок загос-
трення кризових явищ, а з 2011 року, після набуття чин-
ності Податкового кодексу України, почала простежу-
ватися позитивна динаміка надходжень до державного
бюджету.

Основним бюджетоутворюючим джерелом виступає
податок на додану вартість. Він забезпечив у 2012 році
49,7% всіх податкових надходжень державного бюд-
жету. Податок на прибуток підприємств посідає друге
місце, його питома вага складає 20,9%. Акцизному по-
датку належить 12,6%. Навряд чи таку структуру подат-
кових надходжень можна назвати оптимальною. Пере-
важна роль непрямих податків свідчить про те, що ос-
новний податковий тягар лягає на споживача. Сфера

Показники 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Податкові 
надходження, в т.ч.  167883,4  131812,0  126775,3  166872,2  261605,0  

Податок на 
прибуток 
підприємств 47456,3  30322,5  29121,9  39969,2  54739,4  

Податок на додану 
вартість 92082,6  72208,5  65004,3  86315,9  130093,8  

Акцизний податок 12678  19599,8  22572,6  27620,7  33011,2  

Ввізне мито 11932,8  5743,2  6709,0  8556,4  10462,8  

Інші податки 3733,7  3938,0  3367,5  4410,0  33297,8  

Таблиця 1. Обсяг податкових надходжень

до державного бюджету України за 2008—2012 рр.

(млн грн.)

Джерело: [4].
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виробництва, яка забезпечує надходження податку на
прибуток, недостатньо розвинена. Зростання абсолют-
них сум податкових надходжень до бюджету також не-
можливо характеризувати позитивно, адже воно зовсім
не є свідченням покращення податкової дисципліни
платників або покращенням фінансового стану суб'єктів
господарювання, а в більшості випадків — лише про-
явом інфляційних процесів в державі.

З метою подолання наслідків кризових явищ уряд
прийняв Закон "Про запобігання фінансової катастро-
фи та створення передумов для економічного зростан-
ня в Україні", більшість положень якого набрала чин-
ності 1 квітня 2014 року [6].

По-перше, він передбачає підвищення податку на
доходи фізичних осіб для платників, чий загальний річний
оподатковуваний дохід буде перевищувати 500 тис. грн.
(41,7 тис. грн. в місяць). Таки платники мають сплачувати
податок за ставкою 20% замість 17, а особи, що зароб-
ляють1 млн грн. (83,3 тис. грн. в місяць) — 25%. Такий
захід запобігатиме нерівномірності і несправедливості
розподілу податкового навантаження між платниками та
перенесе його на плечі заможніх громадян.

Крім того, введений податок на пасивний дохід:
відсотки по депозитам, паї в кредитних спілках, цінних
паперах тощо. Оподаткуванню підлягає такий дохід,
якщо його сума в десять разів перевищує прожитковий
мінімум для працездатних осіб, тобто 12180 грн. і вище,
причому для розрахунку податку застосовується про-
гресивна шкала ставок (15—30%).

Наслідком подвійного підвищення акцизного податку
на автомобілі стане суттєве їх подорощення. Залежно від
об'єму двигуна вартість кожного автомобіля збільшиться
від 65 євро (1300 куб.см) до 7 тис. євро (6800 куб.см). Це
може призвести як до спаду попиту на великі авто, так і до
загального скорочення їх продажу. Різке падіння курсу
долара скоротило обсяг продажу автомобілів на 25%, а
підвищення ставок акцизного податку може зменшити
його ще на 5%. В результаті за 2014 рік загальні обсяги
продажу автомобілів в Україні скоротяться на 30%.

Внаслідок підвищення ставок акцизного податку
зростуть і ціни на алкоголь та тютюн. Після підвищення
акцизу з 1 липня на 25% сигарети подорожчають більш,
ніж на третину. З метою запобігання зниження попиту
на сигарети ціни на них будуть зростати поступово: в
середньому на 10% в місяць. Ціна горілки також
збільшиться з 1 вересня відразу на 20% з причини підви-
щення акцизу на спирт. Наслідком може бути пожвав-
лення тіньового сектору, адже збільшиться виробницт-
во фальсифікованої продукції, бо зменшення попиту на
цей товар навряд чи можна очікувати. Підвищення ак-
цизу на пиво з 1 травня призведе до скорочення його
споживання. Тому дуже важливим сьогодні є посилен-
ня боротьби з тіньовою економікою, яка може стати
"допомогою" для осіб, що не в змозі відмовитись від
споживання алкоголю та тютюну.

Впровадження ПДВ на медичні препарати призведе
до їх подорожчання на 10%, адже крім самого податку
— 7%, який повністю лягає на споживача, до ціни пре-
парату включать і всі витрати на його адміністрування.
Як наслідок — зниження попиту на дорогі імпортні ліки.
Частина покупців буде вимушена перейти на вітчизняні
препарати, так як зростання цін на них менш відчутне.

Вперше оподатковуються державні пенсії, правда,
лише ті, розмір яких перевищує 10 тис. грн. Доходи у
вигляді пенсії розміром від 10 до 15 тис. грн., оподат-
ковуються за ставкою 15%, більш 15 тис. грн. — 17%.
Хоча платниками виступають лише привілейовані пенс-
іонери: прокурори, народні депутати, судді, держслуж-
бовці, навряд чи можна стверджувати про соціальну
справедливість цього заходу. Спецпенсії складають
70—80% від колишньої зарплати платників. Але ж з цих
високих зарплат вже були сплачені високі податки.

Оподаткування нерухомості також зазнало змін: у
визначенні бази оподаткування замінено лише одне сло-
во — "житлова" на "загальна". Отже, податок розрахо-
вується виходячи із загальної площи житла. Потенцій-
но кількість платників повинна збільшитись, але ж в за-
гальному житловому фонді країни їх кількість не досяг-
не навіть 1%. Крім того, щоб уникнути сплати податку,
достатньо переоформити квадратні метри на декількох
членів сім'ї, адже 120 кв. метрів не оподатковуються.
Тому навряд чи така спроба підтримати бюджет призве-
де до позитивного результату.

Купівля закордонних товарів з червня також відчує
змін. Зниження ціни товару, що не оподатковується
митом, з 300 до 150 євро призведе до того, що з метою
уникнення оподаткування заказники будуть здрібнюва-
ти свої закази та доплачувати за їх оформлення.

Отже, як бачимо, спроби уряду впорядкувати і досі
недосконалу систему оподаткування навряд чи призве-
дуть до позитивного результату. Якщо і буде досягну-
тий незначний фіскальний ефект, то він обов'язково
буде супроводжуватись зростанням соціального неза-
доволення та гальмуванням розвитку суб'єктів господа-
рювання. Тому сучасний стан податкової політики Ук-
раїни потребує значних, та головне, зважених реформ,
адже, податкова політика виступає як засіб регулюван-
ня макроекономічних процесів, і від ефективності її ре-
алізації залежить економічна ситуація країни в цілому.

Збереження в майбутньому пріоритету за фіскаль-
ною функцією податкової системи може призвести лише
до поглиблення кризових явищ. Саме тому перед уря-
дом країни на сучасному етапі дуже важлива постанов-
ка завдання щодо забезпечення реалізації стимулюю-
чого потенціалу податкової політики з одночасним збе-
реженням чи навіть посиленням її фіскальної ефектив-
ності. Стратегічною метою реформи має стати перехід
від домінування принципу фіскалізму податкової по-
літики, коли вона розглядається виключно як інструмент
мобілізації доходів до бюджету, до більш активної реа-
лізації її регулятивного потенціалу в напрямі стимулю-
вання економічного розвитку.

Зростання доходів бюджету за рахунок податкових
надходжень без створення значних перешкод для еко-
номічного розвитку та без продукування негативних
соціальних імпульсів можна отримати за рахунок:

1. Посилення фіскального навантаження на госпо-
дарську діяльність, пов'язану з експлуатацією природ-
них ресурсів. Наразі фіскальна функція групи ресурс-
них податків реалізована не в повній мірі. Підвищення
фіскального тиску на даний об'єкт оподаткування доз-
волить відчутно збільшити доходи бюджету, не створю-
ючи перешкод для розвитку високотехнологічних галу-
зей економіки.
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2. Відмови від зниження ставки ПДВ з 20 до 17 %.
Зазначений податок є одним із непрямих податків, тому
фактичним суб'єктом оподаткування є кінцевий спожи-
вач, а не підприємство, що його сплачує. Створена до-
дана вартість, таким чином, є лише критерієм розподі-
лу повноважень податкового агента: чим більша ство-
рена підприємством додана вартість, тим більша части-
на ПДВ, сплаченого кінцевим споживачем за готову про-
дукцію, опиняється на рахунках даного підприємства,
яку воно має сплатити до бюджету. Відтак ПДВ за своєю
природою не здійснює додатковий тиск на фінансовий
стан підприємства. Проблеми його функціонування в
Україні пов'язані з недосконалим адмініструванням.

3. Запровадження підвищеної ставки ПДВ на това-
ри розкоші. До переліку об'єктів оподаткування ПДВ за
підвищеною ставкою доцільно віднести, зокрема, опе-
рації з придбання автомобілів з великим об'ємом дви-
гуна, квадроциклів, яхт, літальних апаратів, ювелірних
виробів тощо.

4. Розширення групи підакцизних товарів. Зокрема
до об'єктів оподаткування акцизним податком можна
віднести операції з придбання товарів споживання, які
є товарами преміум-класу та товарів, шкідливих для
здоров'я. Це б дозволило не лише збільшити доходи
бюджетів, а й здійснити певний позитивний стимулюю-
чий вплив, зокрема, обмеження вживання шкідливих
продуктів харчування.

5. Підвищення ставок податку на нерухомість. Як зга-
дувалося вище, в моделі адміністрування даного подат-
ку, яка закладена Податковим кодексом, його фіскаль-
на ефективність є вкрай низькою. Для того, щоб збільши-
ти надходження даного податку, необхідно посилити
фіскальне навантаження на власників, які володіють
значними об'єктами житлової нерухомості. Крім того, при
розрахунку податку неодмінно має враховуватися рин-
кова вартість нерухомості. Лише за таких умов фіскаль-
ну ефективність цього податку може бути підвищено.

6. Посилення боротьби з мінімізацією оподаткуван-
ня та ухилянням від сплати податків. Україна має знач-
ний резерв для збільшення податкових надходжень,
сконцентрований в секторі тіньової економіки, обсяг
якого, за різними оцінками, складає від 20 до 50 % ВВП
[7, с. 97].

ВИСНОВКИ
Проблема реформування податкової системи Украї-

ни залишається однією з найбільш актуальних еконо-
мічних проблем сьогодення. Потребують нагального
розв'язання питання балансу інтересів держави та плат-
ників податку. Для нормального функціонування дер-
жави повинна здійснюватися ефективна податкова пол-
ітика, яка передбачає встановлення і стягнення податків.
На жаль, на сьогодні економіка України має багато вад:
збільшується кількість збиткових підприємств, зростає
безробіття, ускладнюється соціально-економічна си-
туація в країні. Зумовлюється це тим, що акцент у по-
датковій політиці зроблено на фіскальній функції, а її
регулююча та стимулююча роль фактично зведена на-
нівець. Тому проблема побудови ефективної податко-
вої системи залишається однією з найактуальніших у
процесі становлення ринкових відносин і закладання
підвалин для економічного зростання України.

Варто створити нейтральну, стабільну і постійну
податкову систему, із широкою базою оподаткування,
що буде сприяти стабільному економічному зростанню
і розвитку економічної та інвестиційної діяльності як
внутрішньої, так і зовнішньої.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасні тенденції трансферу та злиття фінансових і
капітальних активів формуються в умовах інтернаціонал-
ізації виробництва товарів і послуг, налагодження та роз-
витку транскордонних зв'язків, кооперації, інтегрування
та збільшення рівня концентрування капіталів, що сфор-
мувались на основі глобалізації світової економіки. Відпо-
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відно, з однієї сторони глобалізоване середовище суттє-
во впливає на інтеграцію виробництва і виникнення ТНК,
а з іншої сторони — діяльність ТНК впливає на економіку
держав та світову економіку, укрупнюючи світогоспо-
дарські зв'язки. У цьому контексті важливим є вирішення
інтеграційних проблем динаміки капіталів у межах світо-
вої економіки, що і обумовлює проблематику досліджен-
ня.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО ПРОБЛЕМІ
Проблемними питаннями тенденцій трансферу капіталів

в межах світової економічної системи приділяли увагу відомі
зарубіжні теоретики: Ролл Р. [20], Сіроуер М. [22], Равенск-
рафт Д. [19], Шерер Ф. [21], Маркідес С. [16], Іттнер С. [14],
Лугран Т. [12] та інші. Також теоретико-методичні засади
трансферу капіталів досліджувались у працях науковців
країн СНД, зокрема: Володимирова І.Г. [1], Коніна Н.Ю. [6],
Іонцев М. Г. [5] та інші.

При цьому характер діяльності ТНК в процесі транскор-
донних злиттів і поглинань, напрями зміни їх профілю в умо-
вах глобалізації, а також фактори впливу на ці процеси вив-
чені і представлені в літературі явно недостатньо. У зв'язку
з цим вивчення ТНК як глобального суб'єкта сектора тен-
денції трансферу капіталів і пов'язаних з цим процесів є ак-
туальним в сучасних умовах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій транс-

феру і злиття фінансових і капітальних активів, виділення
основних факторів формування цих тенденцій, а також мо-
тивів трансферу активів і виокремлення можливостей транс-
націоналізації українських компаній в аспекті світових гло-
балізованих тенденцій.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування тенденцій трансферу та злиття активів у
межах глобальної економіки здійснюється на основі укруп-
нення виробництв, спрямування потоків прямих іноземних
інвестицій та формування нових транснаціональних кор-
порацій.

 В умовах зростаючої інтернаціоналізації виробництва
для діяльності ТНК характерний тісний взаємозв'язок пря-
мих іноземних інвестицій (далі — ПІІ) із зовнішньою торгів-
лею [13, c. 112].

Аналізуючи світовий досвід і систематизуючи його, мож-
на виділити наступні основні мотиви трансферу та злиття
фінансових і капітальних активів ТНК в межах глобальної
економіки [10, c. 52]:

1. Отримання синергетичного ефекту — тобто, от-
римання ефекту взаємодоповнюючої дії активів двох
або декількох підприємств, сукупний результат якої на-
багато перевищує суму результатів окремих дій цих
компаній.

2. Мотиви монополізації — тобто, формування умов
монополізування ринку для виграшу компаній в умовах ціно-
вої та нецінової конкуренції.

3. Податкові мотиви. Чинне податкове законодавство
стимулює часом злиття і поглинання, результатами яких є
зниження податків або отримання податкових пільг.

4. Диверсифікація виробництва — тобто, можливість
використання надлишкових ресурсів, що допомагає
збільшувати асортимент товарів і послуг.

Визначальними факторами здійснення міжнародної
діяльності ТНК є [18, p. 29]: необхідність отримання досту-
пу до природних ресурсів інших країн, що продиктовано як
виробничими або торговими інтересами самої корпорації,
так і сформульовано урядом держави, де розташована ма-
теринська компанія, як завдання для забезпечення стратег-
ічних потреб країни (наприклад, в області енергоресурсів);
пошук ринків збуту; прагнення підвищити ефективність своїх
операцій; бажання перемогти в конкурентній боротьбі.

Сучасний етап трансферу та злиття інвестицій і активів
у глобальній економіці починає активно розвиватись із кінця
ХХ ст., і характеризується активним нарощуванням тенденції
злиттів та поглинань у світовій економіці, розширенням інно-
ваційних вкладень у економічне виробництво.

Сьогодні,  транснаціональними корпораціями
здійснюється динамічна політика в області капіталовкладень
і науково-дослідних робіт у континентальному міжнародно-
му масштабі. ТНК проникають у високотехнологічні, нау-
комісткі галузі виробництва, які вимагають величезних інве-
стицій і висококваліфікованого персоналу. При цьому по-
мітно проявляється тенденція до монополізації цих галузей
транснаціональними корпораціями. Чітко виділяється тен-
денція збільшення інвестицій у сферу послуг і наукоємного
виробництва (за оцінками експертів ЮНКТАД, понад 2/3
прямих іноземних інвестицій ТНК). Одночасно знижується
їхня частка у видобувній промисловості, сільському госпо-
дарстві та ресурсоємному виробництві [3, c. 67].

Угоди злиття і поглинань між великими ТНК стають ос-
новним чинником, що визначає рівень і напрямки руху пря-
мих іноземних інвестицій на сучасному етапі. Об'єднуючись
і поглинаючи один одного, компанії концентрують у своїх
руках економічну владу, роблячи вплив на розвиток окре-
мих ринків і на економічну політику окремих держав [9, 15,
18]. Особливостями сучасних тенденцій злиттів та поглинань
є [12, p. 93]: виникнення нових ТНК в області високих тех-
нологій; зміна політики старих ТНК, які бажають перетво-
ритися в компанії, орієнтовані на обслуговування клієнтів.

Після деякого спаду активності на глобальному ринку
злиття і поглинань 2001—2003 рр. окреслюється тенденція
пожвавлення формування транскордонних об'єднань, що
підтверджують великі транскордонні угоди 2004—2005 рр.
в ЄС і свідчать про підйом на ринку злиттів і поглинань [4, c.
62].

Динаміка прямих іноземних інвестицій по регіонах світу
у кризовий період (2007—2009 рр.) відображає, що фінан-
сово-економічна криза і поглиблення економічного спаду
серйозно торкнулися всіх основних економічних держав
світу, приплив прямих іноземних інвестицій в розвинені краї-

Країни 
ВВІЗ ПІІ ВИВІЗ ПІІ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Розвинені 
країни 

1444,0 1018,0 566 635.6 753,2 856,3 903,5 1924,0 1572,0 821,0 1140,2 995,9 1097,2 1134,6 

Європа 899,6 518,3 в/д 346,8 425,7 552,4 595,4 1270,5 944,5 - - - - - 

Японія 22,5 24,4 в/д -1,3 -1,3 -2,2 -1,8 73,5 128,0 - - - - - 

США 271,2 316,1 в/д 228,2 210,7 238,2 262,0 378,4 311,8 - - - - - 

Країни, що 
розвиваються 

565,0 630,0 478,0 583,9 663,7 659,8 575,7 292,0 296,0 229,0 231,0 233,0 236,2 233,4 

Південно-
Східна 
Європа  
й СНД 

91,0 123,0 70,0 308,7 343,7 364,4 402,9 52,0 61,0 51,0 50,0 53,2 50,8 51,2 

Всі країни 
світу 

2100,0 1771,0 1114,0 1289,7 1508,6 1703,2 1763,4 2268,0 1929,0 1101,0 1344,2 1476,5 1524,7 1580,3 

Таблиця 1. Потоки прямих іноземних інвестицій, по регіонах та окремим країнам

2005—2013 роки (в млрд дол. США)

Джерело:  [25].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

39

ни і відплив інвестицій з них, які досягли своїх історичних
максимумів в 2007 році, в 2008—2009 роках різко скороти-
лись [3, c. 28].

Проте із зменшенням впливу кризових тенденцій в еко-
номіці динаміка вивозу інвестицій скоротилась, а ввозу інве-
стицій по окремих країнах зросла (табл. 1).

Тенденції зміни позиції окремих країн на світовому рин-
ку капіталу можна виявити на основі аналізу потоків інвес-
тицій в поточному періоді, які відображаються в платіжно-
му балансі. Саме вони приводять до зміни накопиченого
запасу інвестицій та місця держави у світовій фінансовій
системі (табл. 2). [8, c. 46].

Отже, за останні роки постерігалось не лише підвищення
динаміки прямих іноземних інвестицій світу, а й значне зрос-
тання рівня транскордонної співпраці, із 338,8 млрд дол., США
у 2010 році до 507,3 млрд дол. США у 2011 році (на 49,7 %), у
цьому контексті підвищується роль та значення трансферу ка-
піталів та діяльності транснаціональних компаній [25]. Обсяг
угод злиття і поглинання (M&A) в світовому масштабі зріс в
2013 році і досяг рекордного рівня з 2009 року [26].

У 2013 році ринок трансферу та злиттів капіталів і ак-
тивів показав позитивну динаміку розвитку завдяки
збільшенню угод у Центральній та Східній Європі і країнах
СНД, Північній Америці та Західній Європі. Водночас, у 2013
році було характерне зниження обсягів проведення угод
M&A в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і на Близькому
Сході, проте на загальний позитивний результат по року це
не вплинуло [2, c. 51].

Компанії з США, Великобританії, Австралії, Китаю, Ка-
нади, Японії, Росії, Південної Кореї та Іспанії проявляли най-
більшу активність з проведення угод M&A в 2013 році в
кількісному вимірі [23] (табл. 4).

Якщо оцінювати найбільший внесок у розвиток ринку
M&A в 2013 році з точки зору обсягів трансакцій, то до
лідерів слід віднести компанії США, Китай, Великобританії,
Росії, Нідерландів, Німеччини, Канади, Японії, Австралії,
Іспанії, Франції [13, 17].

Тенденційно, що найбільша кількість угод злиття та по-
глинання здійснювалась у найбільш високо розвинутих краї-
нах із найвищими рівнями ВВП. Зокрема, США, де і виник-
ли сучасні ТНК, а також найбільш розвинута економіка се-
ред інших країн світу, Китаю — друга за обсягом ВВП краї-
на світу та перша за народонаселенням.

Якщо аналізувати у галузевому розрізі, оцінюючи
кількість проведених угод злиття та поглинання (M&A) в 2013
році, то найбільша активність спостерігалася в секторі по-
слуг, машинобудуванні, виробництві обладнання і техніки,
оптової та роздрібної торгівлі, банківському секторі, хімічній
промисловості, будівництві, металургії, транспортному сек-
торі [26], (табл. 6).

Отже, у галузевому розрізі, найбільшою мірою укруп-
нювались за останні роки сектори послуг, виробництва тех-
ніки і технологій, оптової і роздрібної торгівлі та банківські
і фінансові сектори.

Представляє інтерес територіальний аналіз діяльності
ТНК розвинутих країн світу, їх активність та роль у секторі
злиттів та поглинань (M&A). Можна зазначити, що найбіль-
шого розвитку зазнають ТНК США, оскільки їх компанії є
найбільш капіталоємними та глобалізованими і почали спец-
іалізуватись уже на інноваційних видах діяльності, зокре-
ма, інформаційних технологіях.

Сутність таких ТНК більшою мірою відображає, мабуть,
термін "глобальні компанії". Ці корпорації передають вироб-
ництво відповідно до системи угод іншим компаніям, нерідко
в країнах, що розвиваються, а самі концентрують свою
діяльність на НДДКР. Крім того, вони активно співпрацю-
ють один з одним в рамках міжнародних стратегічних аль-
янсів [19, 6].

Американські ТНК нерідко стають лідерами у великих
альянсах. Так, міжнародний стратегічний альянс Delta ство-

Регіони / 
країни 

ПІІ Транскордонні операції M & A Інвестиції в нові проекти 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Весь світ 1 289,7 1 508,6 1703,4 1810,7 338,8 507,3 610,8 694,7 807,0 780,4 822,5 870,6 

Розвинені 
країни 

635,6 753,2 806,2 856,4 251,7 396,3 409,4 472,5 263,5 229,9 236,2 241,6 

Європа 346,8 425,7 556,8 612,9 123,4 191,2 195,7 202,9 148,9 145,2 154,6 168,2 

Велико-
британія 

51,8 77,1 86,0 91,3 58,3 34,9 36,0 39,2 23,6 31,1 33,2 36,9 

США 228,2 210,7 215,4 217,2 80,3 129,7 127,6 131,4 57,1 51,3 50,4 51,8 

Японія - 1,3 - 1,3 -1,3 -1,2 6,7 5,1 4,6 4,2 4,5 4,2 4,2 4,3 

Країни, що 
розвиваю-
ться 

583,9 663,7 664,2 660,5 82,8 78,8 84,3 89,4 491,6 498,1 503,7 506,9 

Африка 54,7 54,4 55,0 54,7 7,6 6,3 6,0 6,6 84,1 76,6 77,4 77,9 

Єгипет 6,4 0,5 1,1 1,3 0,2 0,6 0,6 0,4 13,8 6,1 7,8 8,2 

Південна, 
Східна і 
Південно-
Східна Азія 

308,7 343,7 355,6 356,2 32,1 42,7 46,5 51,4 236,2 231,4 246,9 264,3 

Китай 114,7 124,0 126,9 132,0 6,0 9,0 8,8 9,6 84,6 81,9 79,7 77,2 

Південно-
Східна 
Європа і 
СНД 

70,2 91,7 98,0 101,3 4,3 32,2 41,6 52,4 51,8 52,3 55,0 56,9 

Таблиця 2. Світові прямі іноземні інвестиції (ПІІ), транскордонні угоди,

інвестиції в нові проекти по регіонам і основним країнам світу,

2010—2013 рр. (млрд дол. США)

Джерело: [25].

Рік 
Кількість 
угод 
M&A 

Загальна 
вартість 
угод M&A 

($ млн) 

2013 71 811 3 450 462 

2012 72 523 3 232 450 

2011 72 384 3 401 854 

2010 72 879 3 390 241 

2009 74 410 3 726 174 

2008 69 929 4 213 576 

Джерело: [26].

Таблиця 3. Світовий ринок злиття і поглинання

2008—2013 рр.
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рений за участю відомих європейських авіакомпаній (Air
France, Austrian Airlines), проте лідирує в ньому американсь-
ка Delta. Аналогічна ситуація склалася у сфері реклами —
провідними міжнародними холдингами тут виступають ТНК
США (Omnicom Corp., Interpublic Group) [14]. Аналі

найбільш вартісних угод злиттів та поглинань (M & A) у краї-
нах Америки наведемо у таблиці 7.

Загальною відмінною рисою і своєрідною тенденцією
європейських ТНК можна вважати низьку і постійно падаю-
чу питому вагу в їх структурі власності засновників компаній,
контролюючих лише 7% корпорацій, при високій і зроста-
ючої частці банків та інших інвесторів, що контролюють
близько 45 % ТНК, а також інсайдерів (менеджерів корпо-
рацій), контролюючих приблизно 25% ТНК [11, с. 149].

При аналізі європейських ТНК можна виділити ряд тен-
денцій, частина яких є відображенням світових. Європейські
ТНК відрізняються схильністю до протистояння один одно-
му, в той час як американські та японські більш розташо-
вані до компромісів і альянсів навіть зі своїми конкурента-
ми. Однак в останні роки все чіткіше проявляється тенден-
ція до об'єднання європейських корпорацій перед облич-
чям заокеанських суперників [3, c. 88].

Як і в США, в Європі утворилася "нова економіка", що
базується на високотехнологічних, інформаційно-комуніка-
ційних ТНК. Обсяг венчурного капіталу в країнах ЄС,
збільшуючись з 1973 р. на 35 — 45 % щорічно, досяг до
2000 р. майже 9 млрд дол. У 1996 р. був заснований євро-
пейський фондовий індекс для високотехнологічних ком-
паній — EASDAQ, в лістингу якого знаходилися 26 фірм
загальною вартістю 12 млрд дол. Його зростання склало
приблизно 100 % і в 1997, і в 1998 р., а німецького і фран-
цузького аналогів (Neuer Markt і Le Nouveau Marche) тільки
в першій половині 1998 р. — 131 і 85 % відповідно [8, 11].

Як і в США, в Європі стратегічна ініціатива все більше
йде від банків, які втрачають з виникненням розвиненого
електронного ринку капіталу свої конкурентні переваги, і пе-
реходить до страхових та інвестиційних фондів, Процеси
концентрації капіталу у світовій економіці посилюються, що
дає великим об'єднанням конкурентні переваги. [4, c. 103].

У результаті об'єднань компанії отримують негайний
доступ до технологій, товарів компанії-партнера, її збуто-
вої мережі, кваліфікованого персоналу, бажаної позиції на
ринку і рівню витрат.

Злиття та поглинання призводять не тільки до концент-
рації капіталу і посилення його значимості у світовій еко-
номіці, але і появи синергетичного ефекту, оцінка якого на-
буває особливої актуальності при обгрунтуванні прийняття
рішення перед вчиненням злиття або поглинання [9, c. 45].
Найбільш вартісні угоди злиття у Західній Європі представ-
лені в таблиці 8.

Дуже характерною є регіонально-галузева спрямо-
ваність інвестицій транснаціональних корпорацій із розви-
нутих країн.

Як правило, вони здійснюють капіталовкладення в га-
лузі обробної промисловості нових індустріальних країн і
відносно розвинених держав, країн що розвиваються. Для
найбідніших країн політика ТНК інша — транснаціональні
корпорації вважають доцільним здійснювати капіталовкла-
дення у видобувну промисловість, але при цьому головним
чином нарощувати товарний експорт. У цьому випадку роз-
гортається жорстка конкурентна боротьба між самими ТНК
за просування своїх товарів на місцеві ринки. Багато угод
злиття відбуваються між ТНК і фірмами, що надають цим
ТНК консультаційні, транспортні послуги, послуги зв'язку.
Такі злиття сприяють формуванню глобальних мереж у
різних сферах економіки [3, c. 92].

Відповідно, із проаналізованих тенденцій бачимо зро-
стання значення інноваційного виробництва у діяльності
ТНК, стрімке зростання злиттів на ринку послуг, торгівлі
та фінансового сектору. Найбільші обсяги угод злиттів та
поглинань формуються у високо розвинутих країнах —
США, Китаї, країнах ЄС, такі поглинання значно підвищу-
ють конкурентоспроможність виробництва та національних
економік.

№ ТОП 10 країн 2011 2012 2013 

1 США 10,855 12,101 10,862 

2 Великобританія 5,854 6,262 6,517 

3 Австралія 4,620 5,387 4,557 

4 Китай 6,462 3,954 3,971 

5 Канада 4,257 4,085 3,673 

6 Японія 2,545 3,306 2,700 

7 Росія 3,382 2,585 2,555 

8 Південна Корея 3,043 2,917 2,456 

9 Іспанія 2,276 2,270 2,260 

10 Болгарія 152 249 1,989 

Таблиця 4. Кількість угод злиття і поглинання

(M&A) в 2011—2013 рр. в регіональному

розрізі

Джерело: [23].

№ ТОП 10 країн 2011 2012 2013 

1 США 976 142 876 906 1 186 201 

2 Китай 251 594 194 195 247 410 

3 Великобританія 171 606 208 759 187 262 

4 Росія 159 252 96 478 170 923 

5 Нідерланди 36 636 47 160 133 173 

6 Німеччина 67 877 81 392 122 474 

7 Канада 140 343 151 531 115 781 

8 Японія 116 532 132 777 102 718 

9 Австралія 162 532 131 298 88 316 

10 Іспанія 123 412 123 520 79 147 

Таблиця 5. Обсяг угод злиття та поглинання

(M&A) в 2011—2013 рр.в регіональному розрізі

(млндол. США)

Джерело: [23].

№ ТОП галузей 2011 2012 2013 

1 Сектор послуг 26 115 27 317 27 538 

2 Машинобудівництво, 
виробництво обладнання 
та техніки 

9 118 9 097 8 272 

3 Гуртова і роздрібна 
торгівля 

5 768 6 096 5 951 

4 Банківська сфера 5 208 5 538 5 848 

5 Виробництво хімічної 
продукції, пластика та 
гуми 

4 595 4 218 4 040 

6 Будівництво 3 314 3 106 3 297 

7 Металургійне виробництво 3 033 2 754 2 276 

8 Транспортна сфера 1 944 2 090 2 046 

9 Видобувна промисловість і 
агросектор 

2 300 2 090 1 988 

10 Харчова промисловість 2 080 2 104 1 935 

11 Видавнича діяльність і 
поліграфія 

1 395 1 520 1 712 

12 Газозабезпечення, 
водозабезпечення, 
електрозабезпечення 

1 488 1 445 1 684 

13 Освіта і охорона здоров'я 1 450 1 785 1 666 

14 Готелі та ресторани 1 058 1 102 1 200 

15 Текстильна промисловість 805 773 767 

16 Страхова сфера 779 736 752 

17 Деревообробна 
промисловість 

582 599 547 

18 Телекомунікації та зв'язок 61 79 92 

19 Державне управління і 
оборона 

47 45 34 

Таблиця 6. Кількість угод злиття і поглинання

(M&A) в 2011—2013 рр. в галузевому розрізі

Джерело: [26].
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Такі злиття та трансфер капіталів
дозволяють широко інтегрувати усі
бізнес-процеси, та сформувати нові
технічні, фінансові, управлінські перева-
ги [7, c. 112].

В умовах інтернаціоналізації еконо-
міка будь-якої країни органічно пов'яза-
на зі світовим господарством. Тому еко-
номічний розвиток в національних рам-
ках і зовнішньоекономічні зв'язки нероз-
ривно пов'язані один з одним, є ланка-
ми одного і того ж процесу. Це повністю
відноситься і до країн з перехідною еко-
номікою, зокрема України.

Основою розвитку процесу трансна-
ціоналізації для вітчизняних підприємств
можуть стати: науково-технічні розроб-
ки (у тому числі на стадії фундаменталь-
них досліджень) або технології; кадро-
вий потенціал (наукові працівники,
фахівці, кваліфіковані робітники з до-
сить низькою за світовими масштабами
оплатою праці); виробнича інфраструк-
тура; транзитне положення між країна-
ми Східної Європи та державами СНД;
створення українських ТНК в країнах
СНД (Росії, Казахстані, Молдові і т.д.) [9,
c. 62].

ВИСНОВКИ
Тенденції трансферу і злиття фінан-

сових і капітальних активів визначають
напрямок діяльності ТНК під дією про-
цесу глобалізації. До таких факторів на-
лежать: низькі витрати при виробництві,
місткий внутрішній ринок країни-рецип-
ієнта, політична стійкість країни, на-
явність кваліфікованої робочої сили, яка
готова працювати в дочірній компанії
ТНК, наявність доступних природних ре-
сурсів тощо. У статті виокремлено
територіальні та галузеві особливості
трансферу і злиття фінансових і капі-
тальних активів, зокрема, з'ясовано, що
значна вартість угод злиття здійснюєть-
ся у сфері послуг, і зокрема фінансових
послуг, капіталовкладення в які постійно
зростають, натомість утримується знач-
на частка капіталовкладень в традицій-
них секторах економіки (машинобудуванні, торгівлі та буд-
івництві). Географічний розподіл трансферу активів дає
можливість побачити подальше зростання транс націоналі-
зації економіки США, Китаю та країн ЄС. Щодо України, то
держава повинна створювати сприятливий інноваційний
клімат для розвитку технологій та інновацій в приватному
секторі шляхом використання різних заходів впливу.
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№ 
Вартість 
(млн дол. 
США) 

Тип угоди 
M&A 

Цільова 
компанія 
поглинання 

Регіон 
Компанія-
покупець 

Регіон Дата 

1 130 040 
Поглинання 
з 55% до 
100% 

Cellco 
Partnership 
Inc. 

US 
Verizon 
Communications 
Inc. 

US 02/09/2013 

2 38 900 
Поглинання 
100% 

Sprint 
Nextel 
Corporation 

US Starburst II Inc. US 10/06/2013 

3 28 000 
Поглинання 
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HJ Heinz 
Company 

US 

Hawk 
Acquisition 
Holding 
Corporation 
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100% 

International 
Lease 
Finance 
Corporation 

US 
AerCap Holdings 
NV 

NL 16/12/2013 
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Поглинання 
100% 

Dell Inc. US 
Denali 
Intermediate Inc. 

US 02/08/2013 
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в 2013 році (Північна Америка)

Джерело: [23].

Таблиця 8. ТОП-5 угод злиття та поглинання (M & A) в 2013 р.

(Західна Європа)

№ 

Вартість 
(млн дол. 
США) 

Тип угоди 
M&A 

Цільова 
компанія 
поглинання 

Регіон 
Компанія-
покупець 

Регіон Дата 

1 13 748 
Поглинання 
97% 

Bankia SA ES 

Shareholders; 
Banco 
Financiero y 
de Ahorros SA 

N/A; ES 17/04/2013 

2 12 696 
Поглинання 
95% 

National Bank of 
Greece SA 

GR 

Investors; 
Hellenic 
Financial 
Stability Fund 

N/A; GR 30/04/2013 

3 11 273 
Поглинання 
100% 

E-Plus 
Mobilfunk 
GmbH & Co. 
KG 

DE 
Telefonica 
Deutschland 
Holding AG 

DE 23/07/2013 

4 11 108 
Поглинання 
77% 

Kabel 
Deutschland 
Holding AG 

DE 

Vodafone 
Vierte 
Verwaltungs 
AG 

DE 24/06/2013 

5 10 939 
Поглинання 
98% 

Piraeus Bank SA GR 

Private 
Investors; 
Investors; 
Hellenic 
Financial 
Stability Fund 

GR 29/05/2013 

 Джерело: [23].
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ВСТУП
Суттєві зміни та динамічні трансформаційні проце-

си, що відбуваються в Україні, пов'язані з переходом
національної економіки до ринкових відносин на фоні
глобалізації й інформатизації суспільства. Зважаючи на
ринкові тенденції розвитку економічних процесів, транс-
формація економіки, як правило, супроводжується при-
ватизаційним процесом, результатом якого є створен-
ня значної кількості нових організаційних об'єднань.
Трансформації в практиці українських підприємств є
найпоширенішим напрямом розвитку, але вони супро-
воджувалися помилками й недоліками, що мали систем-
ний характер.

У міру ускладнення зовнішнього середовища, змін
технології, на якій базується робота хмелепідприємств,
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поява нових цілей висуває на перший план необхідність
формування територіально-галузевого хмелярського
кластера. Це питання особливо актуальне для підпри-
ємств галузі хмелярства, діяльність яких пов'язана з три-
валими виробничим процесами, розрахованими на
кілька років і характеризується значним ступенем ри-
зику.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Значну увагу дослідженню питань формування кла-
стерів та їх впливу на інноваційний розвиток приділяли
західні науковці: М. Портер. Е. Фезер, Е. Бергман, Г. Фар-
рел, П. ден Хертаї, Т. Роелант, С. Розенфельд, М. Ен-
райт та ін., так і вітчизняні: С. Соколенко, М. Войнарен-
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ко, В. Дубовик та ін. Так, М. Портер [10] Е. Фезер [9],
В. Елснер [7] визначають кластер як неформальну гру-
пу галузевих і змішаних компаній, які характеризують-
ся здатністю взаємного посилення конкурентних пере-
ваг. М. Енрайт [8] характеризує кластер як географічну
агломерацію фірм, що працюють в одній або декількох
суміжних галузях Г. Шмітц [12], Г. Сванн і М. Превезер
[13] відносять до кластерів групу підприємств, що на-
лежать одному сектору і діють у тісній близькості одне
до одного. С. Розенфельд [11] під кластером розуміє
концентрацію фірм, що здатні створювати синергетич-
ний ефект завдяки їх географічній близькості та взає-
мозалежності. Не зважаючи на певні відмінності у підхо-
дах до визначення кластерів, усі дослідники погоджу-
ються з необхідністю географічної концентрації су-
б'єктів кластеру, які забезпечать підвищення ефектив-
ності господарювання підприємств, що його формують.
Проте аналіз наукової літератури та сучасного практич-
ного досвіду свідчить, що є цілий ряд невирішених про-
блем у процесі формування територіально-галузевих
кластерів, зокрема, хмелярського.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження процесу формування

територіально-галузевого хмелярського кластера.
Об'єктом дослідження є процес формування територі-
ально-галузевого хмелярського кластера. Предметом
дослідження є сукупність теоретико-методологічних та
практичних аспектів формування територіально-галузе-
вого хмелярського кластера.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сільському господарстві є галузі, продукція яких

займає незначну питому вагу, проте цінність її для спо-
живачів надзвичайно велика. Вона визначається своєю
незамінністю. Саме до таких галузей відноситься хме-
лярство. Хміль — незамінний компонент при вироб-
ництві пива та інших видів продукції. Галузь хмеляр-
ства відрізнялася високою прибутковістю і забезпечу-
вала значну частину надходжень до державного бюд-
жету.

Протягом своєї історії хмелярство України зазна-
вало як піднесень, так і спадів виробництва. Слід визна-
ти, що галузі хмелярства України на сучасному етапі
притаманні наступні риси: низька віддача хмільників;
старіння техніки, обладнання, виробничих споруд і по-
в'язаний з цим недостатній рівень матеріально-техніч-
ного забезпечення виробників, погіршення їх фінансо-
вого стану (внаслідок нееквівалентності товарообміну
між сільським господарством та іншими галузями еко-
номіки, несвоєчасності розрахунків за продану продук-
цію); незавершеність процесів реформування АПК та ін.
Без вирішення цих проблем розраховувати на ефектив-
не функціонування галузі неможливо.

Неефективність існуючих методів управління еконо-
мічними процесами вимагають нових підходів до фор-
мування шляхів відновлення економічного потенціалу
галузі; підвищення ефективності господарювання
підприємств галузі хмелярства; формування нового типу
мислення у керівників, орієнтованого на розв'язання не
лише поточних проблем, але й на формування середо-
вища для успішної перспективної діяльності.

Потенціал підприємств, що здійснюють свою основ-
ну діяльність у сфері виробництва хмелесировини та
хмелепрепаратів, використовується недостатньо та до-
сягнуті результати не є оптимальними і не забезпечу-
ють умови для економічного розвитку галузі та регіонів,
в яких вона розвивається. Основною причиною такого
становища, є відсутність системності та стратегічності
в управлінні хмелевиробництвом як бізнес-процесом,
що включає виробництво сировини, її переробку та
реалізацію. Враховуючи можливості природно-ресурс-
ного потенціалу галузі та розміри коштів державної під-
тримки, ми вважаємо, що саме кластерний підхід найб-
ільшою мірою дозволяє забезпечити дані умови та фор-
мувати конкурентоспроможний вітчизняний хмелепро-
дукт.

Формування кластерів базується на об'єднанні на-
уки, технології, виробництва, економіки й управління.
Підтримка вітчизняних хмелевиробників є одним із важ-
ливих факторів на внутрішньому ринку. В умовах вихо-
ду на зовнішні ринки вони повинні зосередитися ви-
ключно на співвідношенні ціни і якості продукції як ос-
новного чинника формування високої конкурентоспро-
можності вітчизняного експорту. Особливо це стосуєть-
ся галузей, які мають нижчий технологічний рівень у
порівнянні з промисловістю. Виходячи з вищевказано-
го, саме аграрна сфера в сучасних умовах може висту-
пити локомотивом для української економіки на шляху
до цивілізованих ринкових відносин. У той же час по-
тужний ресурсний потенціал дозволяє за умови впро-
вадження новітніх технологій досягти світових показ-
ників результативності аграрного виробництва.

Учасниками кластера можуть бути суб'єкти підпри-
ємництва, представники влади, наукових кіл. До складу
хмелевого кластера серед суб'єктів підприємництва
можуть входити виробники хмелепродукції, суб'єкти,
що здійснюють переробку продукції та постачання ре-
сурсів. Наявність серед учасників представників місце-
вих органів влади надає кластеру переваг щодо питань
виробничо-маркетингової діяльності. Учасники класте-
ра можуть ефективніше використовувати елементи рин-
кової інфраструктури із зберігання, транспортування,
переробки, реалізації сільськогосподарської продукції.
Специфічності кластера також надає участь у ньому
представників наукових установ та навчальних закладів.
Завдяки останнім досягається акумулювання передових
наукових розробок, швидше впровадження їх у вироб-
ництво, більша скоординованість роботи в рамках дер-
жавно визначених пріоритетів. Зважаючи на перелічені
вище переваги, формування кластерів повинно виправ-
дати себе з економічного погляду.

У цілому організація агропромислового кластера
передбачає проходження наступних підготовчих етапів:

— визначення психологічної готовності виробників
і потенційних учасників кластера до об'єднання, що пе-
редбачає підготовку пропозицій щодо залучення
суб'єктів господарювання до спільної діяльності в кла-
стері на підставі входження окремих суб'єктів у терито-
ріально окреслені зони сприятливого виробництва пев-
ного продукту;

— обгрунтування одержання синергетичного ефек-
ту в кластері за рахунок відсутності посередників при
просуванні продукції від ланки виробництва до ланок
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переробки та реалізації; наявності ефекту масштабу
об'єднаного виробництва за відокремлене; економії
витрат.

Поєднання зусиль багатьох підприємств кластера
створює передумови для інвестування в спеціалізовані
технології, способи збору та обробки інформації, інфра-
структуру, трудові ресурси, що стимулює розвиток но-
вих суб'єктів ринкової інфраструктури. Кластер, висту-
паючи як об'єднання окремих підприємств, сприяє ве-
ликим капіталовкладенням. Зростання розмірів і потен-
ціалу кластера робить його привабливим місцем робо-
ти для молоді та кваліфікованого персоналу. Кластер
можна представити об'єднанням підприємств і поста-
чальників ресурсів, що являє собою локально сконцен-
трований ринок праці. Це дає змогу окремим підприєм-
ствам вийти на більші масштаби діяльності, пропонува-
ти продукцію більшій, кількості споживачів, користува-
тися послугами ширшого кола продавців. Виробнича
наближеність суб'єктів підприємництва дає можливість
оперувати значними обсягами інформації про виробничі
можливості учасників кластера та інших операторів рин-
ку, що виробляють певний вид продукції, а саме хміль.

На нашу думку, в процесі організації кластера по-
требують урахування умови, що сприяють більш вільно-
му руху інформації та координації зусиль учасників кла-
стера, зокрема:

— фактори, що полегшують рух інформації — про-
фесійні взаємозв'язки в наукових колах, професійних
або галузевих асоціаціях; взаємозв'язки, що сформу-
валися в результаті географічної наближеності; особисті
взаємовідносини, що формуються в результаті спів-
праці, навчання, спілкування; норми поведінки тощо;

— фактори, що зумовлюють сумісність керівників
підприємств всередині кластерів та узгодження їхніх дій:
взаємозв'язки між підприємствами, якими керують ро-
дичі; пайова участь в акціонерній власності; розуміння
вигідності для окремого підприємства співпраці в рам-
ках кластера; національний патріотизм тощо;

— обгрунтування взаємовідносин учасників класте-
ра з державними інституціями та суб'єктами ринкової

інфраструктури.
Таким чином, формування кластера супроводжува-

тиметься більшим приділенням уваги розвитку спеціал-
ізації по певному продукту, зокрема хмелю. В зв'язку з
цим інформаційні потоки логістичних і маркетингових
підрозділів будуть більше зосереджені саме на зборі й
обробці інформації більш звуженого характеру. При
цьому формування дієвого кластера сприятиме підви-
щенню ефективності як окремих учасників кластера, так
і всього вітчизняного агропромислового виробництва та
сприятиме посиленню позицій України на світовому аг-
рарному ринку.

Можливість одержання кращих економічних резуль-
татів у кластері досягається за рахунок використання
переважно горизонтальних зв'язків, спеціалізації та
структурно-функціональній взаємодоповнюваності
учасників у виробничому процесі. Формування кластер-
ної моделі управління в господарствах хмелярської га-
лузі забезпечить прискорення впровадження в них стра-
тегічного управління (рис. 1).

Як бачимо, до складу кластера входять споживачі
хмелепродуктів, а саме пивзаводи, підприємства парфу-
мерної та фармацевтичної промисловості, центр стра-
тегічного розвитку, центр маркетингу та логістики, центр
будівництва та експлуатації хмелеспоруд, науково-
інформаційний та консультаційний центр, центр техніч-
ного сервісу, центр фінансово-кредитного забезпечен-
ня та страхування і хмелепідприємства Житомирської,
Львівської, Вінницької, Волинської, Хмельницької,
Рівненської областей України.

Нами запропоновано склад структурних одиниць
територіально-галузевого кластера (рис. 2).

До складу координаційного центру входять пред-
ставники: Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України, регіональних департаментів агропромис-
лового розвитку, Асоціації хмелярів України, Укрпива,
науково-інформаційного та консультаційного центру,
центру стратегічного розвитку, центру фінансово-кре-
дитного забезпечення та страхування, парфумерної та
фармацевтичної промисловості, іноземних компаній,

Рис. 1. Модель територіально-галузевого хмелярського кластера
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центру технічного сервісу, центру будівництва та експ-
луатації хмелеспоруд.

Проведення заходів, які ми пропонуємо дасть мож-
ливість:

— зменшення залежності членів кластера від мо-
нопольних формувань у галузі;

— виведення та впровадження в виробництво но-
вих вітчизняних сортів хмелю, які за своїми характери-
стиками відповідали б світовому рівню;

— забезпечення технічного переоснащення та про-
ведення технологічної модернізації галузі хмелярства;

— трансформування організаційних структур управ-
ління галуззю, удосконалення економічних відносин між
суб'єктами ринку хмелю, регулювання діяльності
суб'єктів господарювання;

— посилення інтеграційних процесів на світовому
ринку виробництва хмелю, хмелепродуктів та їх вико-
ристання;

— підвищення ефективності діяльності окремих під-
приємств-учасників кластера;

— вільний обмін інформацією, знаннями, досвідом
між підприємствами всередині кластера;

— залучення висококваліфікованого персоналу та
постійне підвищення його освітнього рівня;

— створення нових робочих місць;
— можливість залучення додаткового фінансуван-

ня з боку держави та фінансово-кредитних установ;
— формування конкурентного середовища та по-

жвавлення інвестиційних процесів у регіонах;
— забезпечить соціальний захист учасників клас-

тера та сталий розвиток сільських територій.
Кардинальне реформування структури галузі вик-

ликає необхідність управління на основі всебічного ви-
користання досягнень сучасної управлінської науки і
практики, формування високої та стійкої в часі конку-
рентоспроможності.

Як відмічає М. Портер, кластери, об'єднуючи в собі
одночасно і конкуренцію і співпрацю, мають значні пе-
реваги в конкурентній боротьбі [4]. Адже сучасна кон-
куренція залежить передусім від продуктивності та гнуч-
кості виробництва, а не від географічного розміщення
області, доступу до ресурсів або масштабу підприєм-
ства.

Різні підприємницькі структури (великі або малі)
можуть бути високопродуктивними у будь-якій області
— швейній, взуттєвій, будівельній або сільськогоспо-
дарській, якщо вони застосовують сучасні методи
організації роботи, використовують передові технології
і пропонують унікальні продукти. Тобто усі області мо-
жуть застосовувати передові технології, а значить мо-
жуть бути наукомісткими і високотехнологічними. А
тому М. Портер робить висновок, що "насправді не існує
такого поняття, як низькотехнологічні області. Є лише
низькотехнологічні підприємства, тобто, це ті підприє-
мства, які не здатні використовувати технології світо-
вого рівня і працювати так, щоб підвищити продук-
тивність і впроваджувати інновації. Життєздатний кла-
стер може допомогти будь-якому підприємству у будь-
якій області конкурувати ефективніше, використовую-
чи найбільш передові досягнення і технології" [10]. Та-
ким чином, кластерна модель об'єднання підприємств
пропонує новий спосіб отримання переваг від таких чин-
ників як географічне розташування, співпраця, спеціа-
лізація, кооперація, інновація тощо.

Створення та ефективне функціонування галузевого
кластера в хмелярстві дає переваги й суспільству, а саме:
створюються сприятливі умови для підвищення конкурен-
тоспроможності хмелепродукції, задоволення потреб
споживачів, впровадження інноваційних технологій, мак-
симізації прибутку структурних одиниць галузевого кла-
стера, наповнення регіональних бюджетів, використан-
ня потенціалу наукових установ та навчальних закладів,
ефективності використання ресурсів фінансово-кредит-
них установ і страхових компаній, забезпечення сталого
розвитку регіональної економіки, зростають можливості
отримання роботи для великої кількості працездатного
населення, що, до певної міри, вирішує проблеми безро-
біття та інвестиційної привабливості галузі.

Саме попит визначає діяльність ефективно працю-
ючих кластерів. Виходи на нові ринки, які мають вищі
вимоги до продукції, її якості й умов постачань, можуть
бути могутнім стимулом до удосконалення. Органи вла-
ди також можуть стимулювати такі виходи шляхом на-
дання субсидій в області маркетингу — для завоюван-
ня ринкової ніші та її утримання. При цьому мінімізу-
ються надлишки виробничих потужностей.

Рис. 2. Структура координаційного центру кластера
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Галузевий хмелярський кластер дозволить ефектив-
ніше використовувати кошти державної підтримки, яка
особливо актуальна для підприємств-учасників класте-
ра в умовах гострої нестачі інвестиційних ресурсів.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування територіально-галузевого хмелярсь-
кого кластера забезпечить прискорення впроваджен-
ня в них стратегічного управління, підвищення кон-
курентоспроможності хмелепродукції, задоволення
потреб споживачів, впровадження інноваційних тех-
нологій, максимізації прибутку структурних одиниць
галузевого кластера, ефективність використання ре-
сурсів фінансово-кредитних установ та страхових
компаній, інвестиційної привабливості галузі. Ефек-
тивне функціонування галузевого кластера в хме-
лярстві дає переваги й суспільству, а саме: створю-
ються сприятливі умови для наповнення регіональних
бюджетів, використання потенціалу наукових установ
та навчальних закладів, забезпечення сталого розвит-
ку регіональної економіки, зростають можливості от-
римання роботи для великої кількості працездатного
населення, що в певній мірі вирішує проблеми безро-
біття та соціального захисту населення. Також важ-
ливо поглиблення процесів горизонтальної і верти-
кальної інтеграції між хмелевиробниками, оптимізації
використання виробничого ресурсного та інвестицій-
ного потенціалу, вирішення проблеми адаптації галузі
до ринкових умов функціонування. Це забезпечить ви-
робництво високоякісної хмелепродукції, стійкості
конкурентних позицій як на загальнодержавному
рівні, так і на рівні хмелярських підприємств. За до-
помогою відповідного поєднання намагань держави
та місцевої ініціативи формування територіально-га-
лузевого хмелярського кластера матиме перспекти-
ви розвитку.
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ВСТУП
Процеси глобалізації аграрного бізнесу формують

у сучасному обліковому середовищі нагальну потребу
вдосконалення обліку природної складової в собівар-
тості сучасної екологічнозорінтованої сільськогоспо-
дарської продукції. Значну питому вагу в даній складовій
займає вартість земельної ділянки, а за умови її дов-
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гострокового та ефективного використання і вартість
витрат на її поліпшення.

Неабияке значення має своєчасне, повне і достові-
рне визначення фактичних витрат, пов'язаних з вироб-
ництвом сільськогосподарської продукції, обрахуван-
ня фактичної собівартості окремих її видів, а також кон-
троль за використанням природних (в тому числі земель-
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них), матеріальних, трудових та фінансових ресурсів є
метою обліку собівартості продукції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є уточнення структури витрат на ви-

рощування сільськогосподарської продукції з ураху-
ванням екологічної складової через вдосконалення ме-
тодики розподілу капітальних витрат (суми аморти-
зації) на поліпшення земельної ділянки в межах сівоз-
міни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні основи обліку витрат на поліпшення зе-
мель сільськогосподарського призначення знаходять
відображення в працях науковців на протязі тривалого
періоду. В умовах сьогодення питання методології, дос-
лідження проблем обліку земельних ділянок, пробле-
ми включення до собівартості витрат на їх поліпшення
є об'єктом наукових досліджень М.П. Войнаренка,
М.Я. Дем'яненка, В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, П.Т. Саб-
лука, В.Я. Соколова, І.В. Замули, проблеми власності
на землю розглядають в своїх дослідженнях П.І. Гай-
дуцький, Б.С. Гузар, С.М. Рибак, М.М. Федоров та інші.

В.М. Жук зазначає, що землі, як специфічному виду
фізичного капіталу, притаманні важливі методологічні
особливості, які слід обов'язково враховувати при
організації її облікового забезпечення. Зокрема об'єк-
том обліку є не земля взагалі, а окремі земельні ділян-
ки; земельні ділянки для цілей бухгалтерського обліку
класифікуються як один з об'єктів основних засобів; на
вартість земельних ділянок не нараховується аморти-
зація; такий об'єкт основних засобів не може бути
ліквідований; збільшення первісної вартості земельної
ділянки можливе лише у разі її дооцінки; капітальні вит-
рати на поліпшення земель (меліоративні, осушувальні,
іригаційні та інші роботи) не збільшують первинну
вартість об'єкта, а визнаються як окремий об'єкт основ-
них засобів [2].

Згідно з фізичною концепцією
капіталу капітал розглядається як
виробнича потужність підприєм-
ства, що базується, наприклад, на
вироблених одиницях за день
(урожайність сільськогосподарсь-
ких культур за рік). Тобто фізич-
на концепція капіталу базується на
концепції господарської одиниці,
в основі якої лежить балансове
рівняння, сутність якого полягає в
тому, що вартість активів дорів-
нює сумі зобов'язань та капіталу
(A = З + К).

Як визначає М.П. Войнаренко,
концепція збереження фізичного
капіталу передбачає, що прибуток
є збільшенням фізичної виробни-
чої потужності за період. Це озна-
чає, що цінові зміни, які впливають
на активи та зобов'язання підприє-
мства, розглядаються як зміни в
оцінці фізичної виробничої потуж-

ності підприємства та вважаються частиною власного
капіталу, а не прибутком звітного періоду.

Концепція збереження фізичного капіталу передба-
чає застосування оцінки за поточною вартістю, але не
визначає конкретної основи такої оцінки.

У разі домінуючої зацікавленості у виробничій по-
тужності підприємства має застосовуватися фізична
концепція капіталу. Обрана концепція визначає мету, яка
має бути досягнута при визначенні прибутку, навіть якщо
можуть виникати певні труднощі оцінки при застосуванні
концепції [3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Земельна ділянка — це частина земної поверхні з
установленими межами, певним місцем розташування,
з визначеними щодо неї правами. Право власності на
земельну ділянку поширюється в її межах на поверхне-
вий (грунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і
багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо
інше не встановлено законом та не порушує прав інших
осіб.

Земельні відносини — це суспільні відносини щодо
володіння, користування і розпорядження землею. Су-
б'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні
особи, органи місцевого самоврядування та органи дер-
жавної влади. Об'єктами земельних відносин є землі в
межах території України, земельні ділянки та права на
них, у тому числі на земельні частки (паї). Регулюються
вони Конституцією України, Земельним кодексом, а та-
кож прийнятими відповідно до них нормативно-право-
вими актами.

Землі України за основним цільовим призначенням
поділяються на такі категорії: землі сільськогосподарсь-
кого призначення, землі житлової та громадської за-
будови, землі природно-заповідного та іншого приро-
доохоронного призначення, землі оздоровчого призна-
чення, землі рекреаційного призначення, землі істори-
ко-культурного призначення, землі лісогосподарсько-

Таблиця 1. Перелік зобов'язань власників та користувачів

земельних ділянок сільськогосподарського призначення

№ 
п.п. 

Зміст зобов’язань 
Власники 
земельних 
ділянок 

Землеко- 
ристувачі 

1 Забезпечувати використання їх за цільовим призначенням + + 

2 Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля + + 

3 Своєчасно сплачувати земельний податок  + + 

4 Своєчасно сплачувати орендну плату  + 

5 
Не порушувати права власників суміжних земельних 
ділянок та землекористувачів 

+ + 

6 
Підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні 
властивості землі 

+ + 

7 

Своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади 
та органам місцевого самоврядування дані про стан і 
використання земель та інших природних ресурсів у 
порядку, встановленому законом 

+ + 

8 
Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, 
пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та 
охоронних зон 

+ + 

9 
Зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі 
зрошувальних і осушувальних систем 

+ + 

10 

За свій рахунок привести земельну ділянку у попередній 
стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком 
здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, 
коли приведення у попередній стан здійснюється за 
рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф 

+ + 
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го призначення, землі водного фонду, землі промисло-
вості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншо-
го призначення.

Враховуючи тематику дослідження, більш деталь-
но розглянемо першу складову. До земель сільськогос-
подарського призначення належать:

а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні
насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

б) несільськогосподарські угіддя (господарські шля-
хи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні
насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогос-
подарського призначення, землі під господарськими бу-
дівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових
ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасо-
вої консервації тощо).

Найбільш економічно активними в аграрному вироб-
ництві, потребуючими найбільших інвестицій, витрат на
поліпшення, екологічно вразливими є сільськогоспо-
дарські угіддя. Тому землевласники та землекористу-
вачі несуть певні зобов'язання. У відповідності до Зе-
мельного кодексу України [4], зобов'язання землевлас-
ників та землекористувачів відображено в таблиці 1.

У системі моніторингу земель проводиться збирання,
оброблення, передавання, збереження та аналіз інфор-
мації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблен-
ня науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття
рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель
та дотримання вимог екологічної безпеки. З даних таблиці
видно, що певний перелік вимог встановлюються як до
землевласників, так і до землекористувачів.

Проте дані зобов'язання носять сталий характер,
враховуючи щорічні зміни якісного стану земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, доціль-
ною є оптимізація порядку включення витрат на по-
ліпшення земель до собівартості продукції отриманої з
даної площі. В сучасних умовах господарювання про-
блемним є питання правильності віднесення витрат на
поліпшення земель до тих періодів, в яких від здійснен-
ня витрат одержуються доходи.

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)
формуються за центрами відповідальності та об'єкта-
ми обліку, планування та калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг). Центрами відповідальності
виступають внутрішньогосподарські підрозділи, що
функціонують на засадах госпрозрахунку. Їх склад виз-
начається з урахуванням виробничої та організаційної
побудови підприємства, порядку закріплення засобів
виробництва тощо. Витрати, що складають виробничу
собівартість продукції, групуються наступним чином за:

— видами продукції (робіт, послуг);
— способом віднесення до конкретного об'єкта витрат;

— ступенем залежності від обсягу виробництва;
— економічним змістом;
— відношенням до виробничого процесу.
За економічним змістом витрати групуються за еко-

номічними елементами і за статтями калькуляції.
У відповідності до П(С)БО 16 "Витрати" витрати опе-

раційної діяльності групуються за такими економічни-
ми елементами: матеріальні затрати, витрати на оплату
праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація,
інші операційні витрати.

Під економічними елементами витрат розуміють
сукупність економічно однорідних витрат в грошовому
виразі за їх видами.

Статті калькуляції відображають формування даних
витрат для визначення собівартості продукції (робіт,
послуг). Отже, для контролю та аналізу за витратами,
поряд з обліком за економічними елементами, засто-
совується групування витрат на виробництво за стаття-
ми калькуляції, в розрізі яких обраховується со-
бівартість продукції. Класифікація витрат за калькуля-
ційними статтями собівартості розкриває цільове при-
значення витрат та їх зв'язок з технологічним процесом.
Це групування використовується для узагальнення вит-
рат за видами виготовленої продукції та місцем виник-
нення витрат (цехів, дільниць, ділянок тощо) і залежить
від багатьох факторів: методу планування витрат, тех-
нологічного процесу виробництва продукції, виду про-
дукції. Встановлення переліку і складу статей кальку-
лювання виробничої собівартості продукції (робіт, по-
слуг) віднесене до компетенції підприємства і має бути
регламентоване його обліковою політикою.

Групування витрат за елементами використовуєть-
ся для складання кошторису витрат на виробництво, а
на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію
і для обліку витрат на виробництво. Комплексні витра-
ти складаються з декількох економічних елементів і ут-
ворюють статтю витрат у калькуляції собівартості. При
цьому один елемент витрат може бути присутнім у кіль-
кох статтях калькуляції.

За складом видатків статті калькуляції поділяються
на елементні (прості) і комплексні. Елементні склада-
ються тільки з одного однорідного економічного еле-
мента і не підлягають подальшому розчленовуванню
(сировина і матеріали, основна зарплата виробничих
робітників, відрахування на соціальне страхування
тощо). Комплексні складаються з декількох економіч-
но різнорідних елементів, які мають однакове вироб-
ниче призначення (витрати на утримання і експлуатацію
устаткування, загальновиробничі витрати, витрати май-
бутніх періодів, витрати на поліпшення земель тощо).
Зокрема витрати на поліпшення земель містять у собі

 

По відношенню до 
підприємства 

За економічним 
змістом 

По відношенню до 
процесу 

виробництва 

зовнішні поточні основні 

внутрішні 
 

капітальні накладні 

Рис. 1. Класифікація витрат на поліпшення земель за основними бухгалтерськими критеріями
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практично весь спектр елементних витрат: матеріальні
витрати, заробітну плату, витрати на соціальне страху-
вання, амортизацію устаткування.

З метою відображення об'єктивного формування
фінансового результату діяльності аграрного підприєм-
ства, побудови інформаційної системи обліку витрат на
природоохоронні поліпшення, необхідно уточнити по-
рядок їх списання, чітко класифікувати витрати на пол-
іпшення земель відносно продукції, яка отримується з
окремо визначеної земельної ділянки. Вони повинні
доповнити систему обліку витрат на вирощування
сільськогосподарських культур.

Класифікацію витрат на поліпшення земель за ос-
новними бухгалтерськими критеріями наведено на ри-
сунку 1.

Беручи до уваги перший рядок всіх трьох класифі-
кацій витрат на поліпшення земель, слід зазначити, що
тут все більш менш зрозуміло:

— зовнішні фінансуються за допомогою цільових
програм з бюджетів різних рівнів, коштів інших інвес-
торів;

— поточні визначаються одночасно зі зменшенням
активів, чи збільшенням зобов'язань, вони повинні бути
прямо пов'язаними з прибутком (економічною вигодою),
що одержує підприємство у певному періоді;

— основні — це сукупність прямих витрат на вироб-
ництво продукції, товарів, робіт, послуг. Прямі витрати —
можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об-
'єкта витрат економічно доцільним шляхом. Основні вит-
рати охоплюють три групи витрат: прямі матеріальні вит-
рати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати.

Але більш цікавим, як для нашого дослідження, так
і окремо визначеного підприємства, є другий рядок кла-
сифікацій витрат на поліпшення земель (рис. 1).

Внутрішні витрати сільськогосподарський землеко-
ристувач може здійснити або за рахунок прибутку, або
шляхом включення їх до собівартості продукції, що є
йому економічно більш вигідним, за умови відсутності
впливу зовнішніх чинників (пільгове оподаткування,
бюджетне фінансування заходів тощо).

До капітальних витрат на поліпшення земель відно-
сять: меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші ро-
боти. Але слід враховувати, що вони не збільшують пер-
вісну вартість об'єкта, а визнаються як окремий об'єкт
основних засобів (на субрахунку 102) і є об'єктом амор-
тизації. Основним моментом є те, що від такого роду
витрат вигода буде надходити протягом не одного об-
лікового періоду, а декількох.

Накладні витрати — компоненти витрат, що нероз-
дільно пов'язані з двома чи більшим об'єктами відне-
сення витрат і тому розподіляються на один об'єкт вит-
рат пропорційно до економічно обгрунтованої бази.

Виходячи з теорії фізичної економії, а також з
розрахунків Ф. Кене, землі має бути віддана належна
їй частина створеного за її участю багатства. На думку
В.М. Жука, ця частина має мати як мінімум дві складові:
органічні добрива та природоохоронні поліпшення [2].

Облік витрат у сільськогосподарському виробництві
повинен забезпечувати оперативне, достовірне та повне
надходження інформації щодо кількості та вартості
одержаної продукції (виконаних робіт і наданих послуг),
трудових, матеріальних та грошових витрат на вироб-

ництво продукції по підприємству в цілому та окремих
його структурних підрозділах.

У процесі планування собівартості продукції врахо-
вується вплив основних техніко-економічних факторів,
таких, як підвищення рівня механізації виробництва,
впровадження прогресивних технологій, проведення
заходів щодо покращання родючості грунтів, впровад-
ження високопродуктивних сортів і гібридів сільсько-
господарських культур, раціональне використання ма-
теріальних і фінансових ресурсів, застосування прогре-
сивних форм організації та оплати праці.

Проблемою обліку витрат на поліпшення земель
сільськогосподарського призначення залишається пра-
вильне віднесення їх до тих періодів, в яких від здійснен-
ня витрат одержуються доходи. Розподіл витрат, відпо-
відно до діючих в Україні нормативних актів з бухгал-
терського обліку, потребує вдосконалення.

Так, витрати на заходи з підвищення родючості зе-
мель (зокрема на гіпсування та вапнування грунтів), пла-
нуються та обліковуються як витрати майбутніх періодів
і відносяться на собівартість сільськогосподарської
продукції рівними частинами протягом сівозміни.

До статті "Інші витрати на утримання необоротних
активів" включаються суми, використані для їх утриман-
ня безпосередньо в конкретному виробництві.

Витрати на утримання меліоративних споруд
підприємства, що плануються та обліковуються за да-
ною статтею, відносяться на сільськогосподарські куль-
тури, які вирощуються на зрошуваних та окремо осу-
шених землях пропорційно меліорованим площам.

Витрати на зрошення, якщо вони не можуть бути
безпосередньо віднесені на певні культури, розподіля-
ються між ними, а також пасовищами та сіножатями
пропорційно площі поливних земель [5].

Проте в розрізі сівозміни окремі культури здійсню-
ють різний вплив на грунт, тому віднесення витрат рівни-
ми частинами є дискусійним питанням. На нашу думку,
необхідно обгрунтувати спрямування витрат на заходи
тривалої дії з поліпшення земельної ділянки на вироб-
лену продукцію.

За основу можна взяти розгорнуту аналітику нату-
ральних показників, які характеризують якість земель-
ної ділянки та групу показників що розкривають вплив
кожної окремої культури на її стан. Але при здійсненні
даної оцінки обліково-аналітичні працівники потребу-
ють наявності спеціальних знань.

Але можна піти й іншим шляхом, більш знайомим та
перевіреним для більшості обліково-економічних праців-
ників, змінивши базу розподілу витрат на поліпшення
сільськогосподарських земель в бік вирощуваних культур.

Накладні витрати розподіляються між видами про-
дукції пропорційно до обраної бази. Базою можуть бути:
кількість продукції, кількість годин роботи основних
робітників, машино-години, прямі витрати на оплату
праці, прямі матеріальні витрати, основні витрати, ціни
можливої реалізації та інші. На основі обраної бази об-
числюється ставка розподілу накладних витрат.

На прикладі Сумського району Сумської області
розрахуємо порядок включення амортизації капіталь-
них витрат на поліпшення земельних ділянок як об'єкту
основних засобів, з врахуванням часової особливості
впливу на виробництво сільськогосподарської продукції
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та повноцінного їх відображення в її собівартості з ура-
хуванням діючих сівозмін регіону.

Для розрахунку взято умовну сільськогосподарсь-
ку земельну ділянку площею 100 га. Сума витрат на по-
ліпшення склала 300 тис. грн. Урожайність культур на-
ведена за оперативними даними Департаменту агропро-
мислового розвитку Сумської обласної державної ад-
міністрації за 2013 рік (табл. 2).

Базою розподілу витрат на поліпшення сільськогос-
подарської земельної виступила ціна можливої реалі-
зації продукції отриманої на даному просторовому ба-
зисі. Коефіцієнт розподілу склав 0,38510911. Порівняв-
ши розподіл витрат на поліпшення земель у відповід-
ності до обраної бази з діючою, слід зазначити, значно
більша сума витрат перерозподіляється на валове ви-
робництво кукурудзи на зерно та сої (71 та 66 тис. грн.
відповідно), та суттєво зменшується навантаження на
ячмінь та соняшник (31 та 40 тис. грн. відповідно).

Проте зробивши перерахунок суми витрат на оди-
ницю отриманої продукції, ми можемо спостерігати най-
більший вплив даного елементу витрат на собівартість
ріпаку озимого, сої та соняшнику на 18 грн., 17 грн., та
16 грн. на 1 ц. (табл. 2).

На нашу думку, крім економічних показників, до-
цільно навести й натуральні, що характеризують винос
основних елементів живлення з урожаєм основної й
побічної продукції (табл. 3).

Провівши аналіз середньої урожайності сільсько-
господарських культур в Україні та визначивши скільки
кожна з них виносить елементів живлення з урожаєм

основної й побічної продукції, слід зазначити, що най-
більше азоту на створення 1 т основної та побічної про-
дукції споживає ріпак та соя — 65 кг/га та 57 кг/га,
дещо менше — соняшник (44 кг/га), а найменше — зер-
нові колосові та кукурудза на зерно. Фосфору більше
використовують на створення одиниці продукції росли-
ни ріпаку 49 кг/га та соняшнику 30,7 кг/га, а соя та зер-
нові — на рівні 14,5—17,5 кг/га. Калію більше за інші
культури на створення всієї продукції поглинає соняш-
ник (100 кг/га), менше — ріпак (41 кг/га) та кукурудза
на зерно (27,6 кг/га), а соя та зернові — 16,3—20,3 кг/
га. В останні десятиріччя у технологічних процесах ви-
рощування сільськогосподарських культур застосову-
ють збирання культур із подрібненням і розсіванням ли-
стостеблової маси рослин як засобу біологізації зем-
леробства та підвищення родючості грунту й збережен-
ня довкілля. При цьому листостебловою масою забез-
печується повернення у грунт значної кількості пожив-
них речовин [1].

Хоча втрату мінеральних елементів можливо ком-
пенсувати, певною мірою, за рахунок поточних витрат
(внесення добрив під окрему культуру), проте капітальні
витрати на поліпшення земельної ділянки теж повинні
мати місце. Ці витрати повинні бути обгрунтовані та
віднесені (справедливо) на продукцію отриману з даної
ділянки.

Якщо провести бальну оцінку виносу елементів жив-
лення (табл. 3) та визначити місце за ступенем впливу
на земельну ділянку, ми отримаємо результати пред-
ставленні в таблиці 4.

Назва 
культури 

Середня 
урожайність, 

ц/га 

Валовий 
збір, ц. 

Ціна 
реалізації 
за 1т, тис. 
грн. 

Чистий 
дохід 

(виручка 
від 

реалізації), 
тис. грн. 

Розподіл витрат на поліпшення 
земель у відповідності до 

обраної бази 

діюча, 
тис. 
грн. 

пропонуєма 
тис. 
грн. 

в т.ч. на 
1 ц., грн. 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Соя 30 3000 5,7 1710 50 66 17 

Озима 
пшениця 

45 4500 2,7 1215 50 47 10 

Кукурудза 
на зерно 

80 8000 2,3 1840 50 71 9 

Соняшник 25 2500 4,2 1050 50 40 16 

Ріпак 
озимий 

25 2500 4,7 1175 50 45 18 

Ячмінь 40 4000 2,0 800 50 31 8 

Разом    7790 300 300  

 

Таблиця 2. Розподіл капітальних витрат (суми амортизації)

на поліпшення сільськогосподарської земельної ділянки

в межах сівозміни

Таблиця 3. Винос та повернення у грунт елементів живлення з урожаєм та побічною

продукцією, кг/га

Культура 

Винос елементів 
живлення з грунту 1 т 
основної та побічної 
продукції, кг/га 

Середньо- 
зважене 
відношення 
основної 
продукції 

до 
побічної 

Повернення у грунт 
елементів живлення  

з 1 т побічної 
продукції, кг/га 

N P K N P K 

Пшениця 28,8 15,8 18,5 1:1,35 5,0 2,0 9,0 

Ячмінь 23,0 17,5 16,3 1:1,5 5,0 2,0 10,0 

Кукурудза 25,0 15,0 27,6 1:1,65 7,5 3,0 16,0 

Соя 57,0 14,5 20,3 1:1,3 12,0 3,1 5,0 

Соняшник 44,0 30,7 100,0 1:2,1 15,6 7,6 45,2 

Ріпак 65,0 49,0 41,0 1:2,7 14,5 6,5 11,0 
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Розмір впливу оцінено у відповідності до зростан-
ня суми балів (соя має третє місце за більшим розміром
абсолютних показників).

Представивши в таблиці розподіл витрат на поліп-
шення земель (включення їх в собівартість одиниці про-
дукції), ми маємо таку ж картину, за винятком однієї по-
зиції (соя — друга, соняшник — третій). Проте відхи-
лення має не суттєвий характер (1 грн./ц.).

ВИСНОВКИ
Як висновок, хотілось би зазначити, що розподіл ка-

пітальних витрат (суми амортизації) на поліпшення
сільськогосподарської земельної ділянки в межах сівоз-
міни відповідає природному виносу елементів живлен-
ня з грунту основною та побічною продукцією. Вдоско-
налена методика розподілу витрат сприяє обгрунтова-
ному включенню до собівартості продукції екологічної
складової використання земельної ділянки. Останні
мають бути окремими об'єктами обліку в доповнення
до системного обліку витрат на вирощування сільсько-
господарських культур.

За умови, якщо дія капітальних витрат на поліп-
шення сільськогосподарської земельної ділянки вихо-
дить за межі однієї сівозміни, то у відповідності до
П(С)БО 7 "Основні засоби" [6], строк корисного вико-
ристання (експлуатації) об'єкта основних засобів пере-
глядається в разі зміни очікуваних економічних вигод
від його використання. Амортизація об'єкта основних
засобів нараховується, виходячи з нового строку корис-
ного використання, починаючи з місяця, наступного за
місяцем зміни строку корисного використання.

Уточнена структура витрат на вирощування сіль-
ськогосподарської продукції дозволить розрахувати
показники діяльності аграрного підприємства і окремих
його підрозділів з урахуванням екологічної складової,
сприятиме запобіганню ризику виникнення неточностей
та помилок при здійсненні аналізу (аудиту) фінансово-
господарської діяльності суб'єкта господарювання.
А це, в свою чергу, сприятиме правильності прийняття
управлінських рішень на їх основі та дозволить, за ра-
хунок виявлення напрямків зниження собівартості, спри-
яти досягненню основної мети створення окремого
підприємства: оптимізації розміру прибутку.
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Культура 

Елементи живлення 
грунту 

Сума 
балів 

Місце за 
ступенем 
впливу 

Місце за 
розміром витрат 
на поліпшення 
для включення в 
собівартість 
одиниці 
продукції 

азот фосфор калій 

Пшениця 3 4 2 9 4 4 

Ячмінь 1 3 1 5 6 6 

Кукурудза 2 2 4 8 5 5 

Соя 5 1 3 9 3 2 

Соняшник 4 5 6 15 2 3 

Ріпак 6 6 5 17 1 1 

 

Таблиця 4. Бальна оцінка впливу на грунт культур в сівозміні
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під реструктуризацією розуміється безупинний про-

цес підвищення конкурентоспроможності галузі через
вжиття менеджментом комплексу внутрішніх заходів
для адаптації системи управління бізнесом до ринкових
умов, що постійно змінюються. Загальною ознакою ста-
ну парку техніки залізничного транспорту та об'єктів
його нерухомості сьогодні є тенденція до його старін-
ня. У найближчі роки прогнозується масове списання
рухомого і нерухомого майна. Економічні перетворен-
ня на залізничному транспорті передбачені концепцією
Державної програми реформування залізничного
транспорту [1]. Тому сьогодні гостро стоїть проблема
розробки критеріїв і принципів управління реструктури-
зацією підприємств залізничного транспорту.
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CRITERIA AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT RESTRUCTURING OF INDUSTRY OF RAILWAY
TRANSPORT

Висвітлено проблеми управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту,

запропоновано критерії і принципи управління процесами радикальних перетворень. Визна-

чено критерії процесу реструктуризації галузі залізничного транспорту України до яких відне-

сено рівень динаміки, ефективності та стійкості розвитку. Виділено основні три етапи рефор-

мування, які будуть здійснюватись протягом десяти років. Практичне застосування механізму

управління реструктуризацією за запропонованими критеріями висуває вимоги до відповідних

наборів показників. Рівень стійкості розвитку включає показники ліквідності і платоспромож-

ності, фінансової стійкості, запасу фінансової міцності. Визначені принципи служать методич-

ною і організаційною базою, на якій має будуватись і функціонувати система управління рест-

руктуризацією.

The problems of management restructuring of enterprises of railway transport, offered criteria

and principles of management of radical transformations processes, are reflected. The certain

criteria of process of restructuring of industry of railway transport of Ukraine to that are taken level

of dynamics, efficiency and firmness of development. Basic three stages of reformation, that will

come true during ten years, are distinguished. Practical application of mechanism of management

restructuring on the offered criteria pulls out requirements to the corresponding sets of indexes.

The level of firmness of development includes the indexes of liquidity and solvency, financial firmness,

margin of financial safety. Certain principles serve as a methodical and organizational base on that

must be built and function control system.

Ключові слова: реструктуризація, принципи управління реструктуризацією, критерії управління ре-
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Key words: restructuring, principles of management restructuring, criteria of management restructuring,
processes of restructuring.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методичними питаннями реструктуризації підпри-
ємств залізничного транспорту, їх ефективного функ-
ціонування та розвитку транспорту займались В.І. Щел-
кунов [3], Ю.Ф. Кулаєв [7], Ю.М. Цвєтов [2, 4, 5, 6],
М.В. Макаренко [2, 4, 5, 6], Т.І. Лозова [4].

Дослідженню окремих питань реформування при-
свячено багато наукових праць, але галузь залізнич-
ного транспорту в цілому, яка має свою специфіку,
до цього не має єдиного погляду щодо комплексного
обгрунтування шляхів управління реструктуризацією
галузі, а також не до кінця визначені критерії і прин-
ципи управління процесами радикальних перетво-
рень.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних положень та

обгрунтування критеріїв і принципів управління реструк-
туризацією галузі залізничного транспорту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система управління розвитком компанії на основі
реструктуризації будується на принципах і критеріях уп-
равління самими процесами радикальних перетворень.
Специфіка досліджень вказаних елементів полягає в не-
обхідності формування теоретично обгрунтованого і
практично застосовано підходу до визначення основ по-
будови процесів реструктуризації і базисних напрямів
їх аналізу.

Розвиток галузі як складний, багатовимірний про-
цес, здійснюваний в умовах невизначеності зовнішньо-
го середовища, вимагає системного управління [2, 3].

Критерії управління реструктуризацією визначають
систему вимірювання ключових параметрів проведен-
ня радикальних змін на підприємствах галузі і галузі в
цілому. Принципи управління реструктуризацією фор-
мують базисні підходи і необхідні умови для побудови
ефективної системи реалізації радикальних і комплек-
сних перетворень [4, 5, 6].

Передумовами виділення основних критеріїв і прин-
ципів управління реструктуризацією галузі служать:

— аналіз проблемних питань процесу реструктури-
зації, які визначають напрями дослідження як об'єкта
управління;

— аналіз теоретичних положень розвитку галузі на
основі процесу реструктуризації, які відображають її спе-
цифіку як об'єкта управління.

Сукупність принципів і критеріїв управління реструк-
туризацією всіх складових галузі визначає основи реа-
лізації керування впливом і пріоритетними напрямами
моніторингу перетворень під час переходу галузі до
якісно нового стану.

Критеріями процесу реструктуризації є рівні дина-
міки, ефективності і стійкості розвитку.

Рівень динаміки розвитку визначає основну функ-
цію реструктуризації — прискорення переходу галузі
залізничного транспорту на новий рівень розвитку. Уп-
равління перетвореннями даного критерію дозволяє
контролювати темпи їх реалізації.

Рівень ефективності розвитку відображає не-
обхідність управління процесами реструктуризації за па-
раметрами результативності перетворень і раціональ-
ності використання ресурсів.

Визначальним критерієм успішності реструктури-
зації є рівень стійкості розвитку галузі в процесі ра-
дикальних перетворень. Дане положення пов'язане
з тим, що у разі негативного сценарію розвитку рівні
ефективності і динаміки розвитку можуть тимчасо-
во не відповідати плановим значенням, а зниження
стійкості нижче за мінімальний рівень приводить га-
лузь до кризового стану і повністю нейтралізує до-
сягнення по критеріях динаміки ефективності роз-
витку.

Стійкість за функціональною ознакою умовно мож-
на розділити на [8]:

— фінансову — здатність погасити у визначені тер-
міни поточні і майбутні фінансові зобов'язання перед
контрагентами;

— виробничу — технологічна закінченість вироб-
ничого циклу;

Таблиця 1. Комбінації критеріїв основних пріоритетів

№ 
п.п. 

Критерій по якому 
встановлено 
пріоритет 

Формули розрахунку: 
стійкості (ст.); динаміки 

( ); ефективності (е.) 

Пояснення до показників 
критеріїв 

1. 
Критерій 
«Стійкості» 

 

 

 

Дана система стосунків 
критеріїв відповідає 
стратегії виживання, коли 
основними оперативними 
задачами є відновлення 
платоспроможності і 
забезпечення фінансової 
стійкості, а рівні динаміки і 
ефективності розвитку 
понижені до допустимого 
мінімуму. 

2. 
Критерій 
«Ефективності» 

 

 

 

Вказані стосунки критеріїв 
відповідають еволюційному 
типу розвитку, коли 
базисним завданням 
управління служить 
мінімізація економічного 
ефекту при даному наборі 
ресурсів, а рівні стійкості і 
динаміки розвитку знижені 
до допустимого мінімуму. 

3. 
Критерій 
«Динаміки 
розвитку» 

 

 

 

Дана комбінація 
взаємовідношень критеріїв 
відповідає революційному 
типу розвитку, коли 
потрібно сконцентрувати 
зусилля на забезпечені 
динаміки перетворень, 
знизивши до допустимого 
мінімуму рівні стійкості і 
ефективності розвитку. 
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— кадрову — достатність чисельного складу і якості
підготовки кадрів для стабільного функціонування
підприємств;

— маркетингову — наявність стабільних зв'язків з
достатньою для нормального функціонування
кількістю контрагентів і обсягів товарно-грошових по-
токів;

— інноваційну — можливість безперервного про-
ведення мінімально необхідного обсягу науково-дос-
лідних і дослідно-конструкторських робіт (НІОКР) для
забезпечення переходу в наступний технологічний
стан.

Сконцентруємо тут увагу, перш за все, на показни-
ках фінансової стійкості як інтегральній характеристиці
стабільного стану галузі.

В умовах обмеженості ресурсів галузь не має
можливості одночасно забезпечувати максимальні
показники по всіх вказаних критеріях. У зв'язку з цим
традиційно виникає проблема вибору пріоритетного
критерію розвитку. Рівень значення критеріїв визна-
чається конкретною ситуацією і стратегічними ціля-
ми галузі в процесі реструктуризації. Управління да-
ними критеріями окремо, з дотриманням загального
прийнятого балансу, забезпечує гармонійність і якість
розвитку.

Розглянемо можливі комбінації критеріїв основних
пріоритетів (табл. 1).

Практичне застосування механізму управління рес-
труктуризацією за запропонованими критеріями вима-
гає визначення відповідних наборів показників.

Рівень стійкості розвитку (R) включає показники
ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості,
запасу фінансової міцності.

Рівень динаміки розвитку (β) характеризується
зміною виручки, прибутку, власного капіталу, валюти
балансу, частки ринку, об'єму продукції (послуг), кіль-
кістю упроваджених нововведень.

Рівень ефективності розвитку (Q) визначається по-
казниками рентабельності, оборотності, продуктив-
ності, фондовіддачі.

Вимірювання рівня стійкості розвитку здійснюєть-

ся за наступною формулою: R = 

де R
j
 — j-й показник стійкості розвитку;

R
j план

 — плановий рівень стійкості розвитку по j-му
показнику;

n — кількість показників стійкості розвитку.
При цьому існують наступні варіанти зміни стійкості

в процесі реструктуризації:
1. R > 1 свідчить про перевищення планових вимог

за показниками стійкості;
2. R = 1 свідчить про точну відповідність плановим

вимогам за показниками стійкості;
3. R < 1 свідчить про нестійкість компанії.
Вимірювання рівня динаміки розвитку здійснюєть-

ся за наступною формулою: β =  

де β
і
  — зміна і-го показника розвитку;

β
і план

 — плановий рівень зміни по і-му показнику роз-
витку;

n — кількість показників динаміки розвитку.
При цьому існують наступні варіанти динаміки роз-

витку при реструктуризації:

1. β > 1 свідчить про позитивну динаміку розвитку;
2. β = 1 свідчить про відсутність динаміки розвит-

ку;
3. β < 1 свідчить про негативну динаміку розвитку.
Вимірювання рівня ефективності розвитку здійснюєть-

ся за наступною формулою:  =  : :
де Q — і-й показник ефективності розвитку;
Q

і план
 — плановий рівень ефективності розвитку по

і-му показнику;
n — кількість показників ефективності розвитку.
При цьому існують наступні варіанти зміни ефектив-

ності в процесі реструктуризації:
1. Q > 1 свідчить про перевищення планових вимог

за показниками ефективності.
2. Q  = 1 свідчить про точну відповідність плановим

вимогам за показниками ефективності.
3. Q < 1 свідчить про неефективність розвитку.
У зв'язку з тим що метою реструктуризації є макси-

мізація динаміки розвитку за умови збереження стій-
кості і ефективності на допустимому рівні, умова опти-
мальності розвитку в процесі реструктуризації може
бути представлене в наступному вигляді: β → max за
умови R >1 і Q > 1.

Визначення критеріїв дозволяє розробити принци-
пи управління процесами реструктуризації для забез-
печення якості перетворень, що проводяться.

В процесі реструктуризації галузі залізничного
транспорту виділяються наступні основні принципи ре-
алізації радикальних перетворень.

Принципи обгрунтованості. Стратегічна значущість
процесу реструктуризації і значні інвестиційні витрати
потребують обгрунтування його необхідності з метою
зниження невизначеності розвитку.

Ухвалення необгрунтованого стратегічного рішен-
ня приводить галузь до довготривалого інерційного
розвитку неефективним шляхом, зниження стійкості і
динаміки прогресу, при цьому зміна вектору розвитку
потребує значних організаційних зусиль.

Реалізація принципу обгрунтованості тісно пов'я-
зана з дослідженням необхідних умов проведення
реструктуризації, які визначають набір критеріїв
аналізу поточного функціонування і перспектив роз-
витку, що дозволяють приймати рішення про продов-
ження еволюційного шляху розвитку або про поча-
ток реструктуризації галузі. Ступінь обгрунтованості
прямо залежить від деталізації і широти сфер дослі-
дження.

Принципи готовності до реструктуризації. Реструк-
туризація як інструмент стратегічного управління спря-
мована на упередження довгострокових негативних тен-
денцій еволюційного шляху розвитку.

Можливості розвитку на основі реструктуризації в
кризовій ситуації обмежені поточним станом і здатні-
стю галузі залучати необхідні інвестиційні ресурси. У цих
умовах радикальні перетворення на підприємстві мо-
жуть призвести до втрати його стійкості, тому вимагають
системної підготовки.

Об'єктивна складність процесу реструктуризації,
яка проявляється в необхідності перетворення значної
кількості елементів, зумовлює обов'язковість підготов-
чих заходів, в тому числі прогнозування, планування,
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аналізу можливих сценаріїв і наслідків радикальних пе-
ретворень.

Відсутність відповідної підготовленості до процесу
реструктуризації фактично означає його організацію за
принципом "проб і помилок", що перетворює сам про-
цес у безсистемний, хаотичний набір дій з випадковим
результатом.

Прогнозованість розвитку в процесі реструктури-
зації прямо залежить від ступеня підготовленості про-
ведення даного процесу.

На практиці дотримання вказаного принципу вима-
гає прогнозу довгострокового тренду розвитку і моде-
лювання основних сценаріїв розвитку галузі з урахуван-
ням можливих змін у зовнішньому середовищі.

Система підготовки процесу реструктуризації повин-
на включати такі складові, як:

— прогнозування можливих сценаріїв розвитку;
— планування і моделювання різних варіантів про-

ведення реструктуризації з позиції ресурсного забез-
печення, напрямів розвитку, співвідношення базисних
критеріїв розвитку;

— аналіз можливих джерел фінансування і підго-
товки залучення фінансування з оптимальних джерел;

— підготовчі заходи усередині кожної з базисних
підсистем з метою зниження неузгодженості в процесі
перетворень.

Таким чином, дотримання принципу готовності до
реструктуризації збільшує ефективність застосування
механізму управління при переході на новий рівень роз-
витку.

Принципи своєчасності. В умовах циклічності роз-
витку галузі забезпечення стійкості в процесі реструк-
туризації пов'язане з визначенням оптимальних термінів
початку і завершення процесу реструктуризації з ура-
хуванням етапу циклу функціонування галузі, оскільки
збіг зовнішніх негативних тенденцій з внутрішніми про-
цесами системної дестабілізації збільшує вірогідність
виникнення кризового стану.

Невчасне проведення радикальних перетворень в
умовах циклічності приводить до наступних негативних
наслідків:

— неповному використанню можливостей поточно-
го функціонування і потенціалу розвитку галузі, викли-
каному необгрунтованістю раннього початку реструк-
туризації;

— зростання вірогідності фінансової кризи унаслі-
док вичерпання запасу фінансової міцності, викликано-
му затримкою початку реструктуризації;

— неповної реалізації запланованого комплексу
перетворень або перевищенню швидкості змін з су-
путнім надмірним споживанням ресурсів, що пов'яза-
не з незапланованим раннім закінченням реструктури-
зації.

Дотримання оптимальних термінів реалізації про-
цесів реструктуризації забезпечує збереження стійкості
галузі в період перетворень на допустимому рівні.

Реалізація принципу своєчасності будується на си-
стемі моделювання процесів розвитку в умовах цикліч-
ності.

Принцип збалансованості. Процеси реструктури-
зації порушують поточну рівновагу стану галузі і по-
гіршують економічний стан в перехідний період. У зв'яз-

ку з цим при проведенні реструктуризації необхідно
визначити розумне співвідношення між поточною діяль-
ністю і розвитком, тобто визначити оптимальні темпи
проведення перетворень, допустимий рівень стійкості і
ефективності.

Крім того, необхідно забезпечити баланс між пере-
творюваними підсистемами галузі, який досягається їх
узгодженістю, ритмічністю і гармонійністю.

Реалізація принципу збалансованості будується на
механізмі управління діями в умовах постійного пере-
розподілу ресурсів між потребами поточного функціо-
нування і потребами розвитку з метою збереження
стійкості системи.

Принцип урахування невизначеності. Радикальність
перетворень у багатовимірній системі взаємодій про-
цесів, технологій і структури в умовах динамічності змін
зовнішнього середовища відображає високий ступінь
невизначеності отримання кінцевого результату ре-
структуризації.

Об'єктивна невизначеність знижує точність прогно-
зування і рівень керованості процесом реструктуризації,
що негативно відбивається на динаміці розвитку, ефек-
тивності і стійкості галузі.

Основними методичними підходами до мінімізації
невизначеності за базисними параметрами реструкту-
ризації є наступні:

— формування додаткового запасу міцності і забез-
печення можливості переходу на альтернативний ва-
ріант розвитку;

—особлива організація процесу, яка дозволяє опе-
ративно припинити перетворення;

— система управління перетвореннями з метою
зміни характеру розвитку при негативному сценарії.

Таким чином, урахування невизначеності в про-
цесі реструктуризації дозволяє адекватно реагувати
на передбачені зміни в зовнішньому середовищі і на
незапланований результат змін у внутрішньому сере-
довищі.

Принцип зниження опору перетворенням. Під опо-
ром перетворенням розуміється багатогранне явище,
яке викликає непередбачені відстрочення, додаткові
витрати і нестабільний процес стратегічних змін.

Галузь як система постійно піддається процесам
дестабілізації і опору розвитку з боку внутрішніх учас-
ників процесу розвитку і зовнішнього середовища.

До джерел опору змінам відносяться:
— інерція поточного функціонування;
— зовнішнє середовище.
Інерційні процеси є наслідком стійкості і нефор-

мальності внутрішньосистемних зв'язків і взаємодій,
які в процесі перетворень прагнуть до збереження
колишнього вигляду, перешкоджаючи процесам рест-
руктуризації. У зв'язку з цим зростає невизначеність
ефекту від процесу реструктуризації, коли керовані
перетворення не мають результату, адекватного силі
впливу через прагнення системи повернутися в почат-
ковий стан.

Можливості зниження ефекту інерції в значній мірі
пов'язані із специфікою внутрішньої структури і про-
цесів. Дана специфіка обумовлена такими характерис-
тиками, як ступінь делегування повноважень, рівень
гнучкості системи, можливість оперативного вирішен-



Інвестиції: практика та досвід № 11/201458

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ня нестандартних запитів зовнішнього середовища,
швидкість впровадження нововведень, рівень консер-
вативності схвалюваних рішень.

Зниження ефекту інерції будується на принци-
пах децентралізації управління, копіювання при-
йомів і методів проведення реструктуризації, сис-
темному підході до перебудови підсистем, пріори-
тетному впливу на найбільш консервативні і непро-
зорі ділянки системи, стимулюванні і перенавчанні
персоналу.

Системні зміни галузі у стосунках із зовнішнім се-
редовищем традиційно зачіпають економічні інтере-
си контрагентів і конкурентів, що в результаті прово-
кує опір зовнішнього оточення з метою збереження
колишнього балансу сил і положення на ринку. Зов-
нішній опір проявляється в різних формах: від лобі-
ювання конкурентами законів в органах влади і
крайніх маркетингових методів до спроб прямого
втручання у внутрішні дії галузі та її структурних під-
розділів.

Нездатність зниження зовнішнього опору приводить
до обмеження практичної реалізації процесів реструк-
туризації і зрештою до повернення на еволюційний шлях
розвитку.

ВИСНОВКИ
Серед найбільш ефективних інструментів знижен-

ня зовнішнього опору при проведенні реструктури-
зації галузі залізничного транспорту та її залізниць,
підприємств і організацій необхідно відзначити на-
ступні:

— ретельну підготовку до перетворень;
— мінімізацію термінів процесу змін;
— розробку альтернативних сценаріїв дій залежно

від ситуації, що склалася, і змін в зовнішньому середо-
вищі.

Реалізація вказаних принципів дозволяє знизити
опір перетворенням до прийнятого рівня і по заплано-
ваному сценарію здійснити реструктуризацію галузі, що
є необхідною умовою ефективності, динаміки розвит-
ку і стійкості процесів перетворень.

Визначення базисних критеріїв і принципів управлі-
ння процесами реструктуризації дозволяє виробити
єдину методичну базу для розробки механізмів реалі-
зації установлених принципів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Дослідження конкурентоспроможності регіонів Украї-
ни засвідчує його затребуваність різними категоріями ко-
ристувачів від представників центральної та регіональної
влади до студентів. Аналіз Індексу національної конкурен-
тоспроможності [1, с. 23; 2; 3, с. 97—101] є джерелом об-
'єктивної, методологічно обгрунтованої і своєрідно унікаль-
ної інформації, яку використовують у процесі прийняття
стратегічних рішень як щодо розвитку країни та окремих її
регіонів, так і інвестування та розміщення бізнесу. Резуль-
тати дослідження дають можливість визначити слабкі сто-
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У статті розглянуто наукові засади застосування економічних підходів щодо вирішення пи-

тання підвищення конкурентоспроможності окремих регіонів України. Проаналізовано конку-

рентні переваги та недоліки окремих регіонів та України в цілому, виявлено подібності й

відмінності в індивідуальних оцінках фінансово-економічного стану областей. Описано поточ-

ну ситуацію та проаналізовано потенціал впливу на конкурентоспроможність країни й окремих

регіонів рівня розвитку бізнесу та його факторів, таких як: адаптивність, корпоративне управ-

ління, корпоративна етика та соціальна відповідальність, управління персоналом, інновації,

внутрішні бізнес-процеси, розвиток фінансового ринку і фінансування. На основі наданих ре-

зультатів аналізу опитування керівників компаній [1] щодо основних проблемних чинників для

ведення бізнесу в Україні (у регіональному та галузевому розрізах) запропоновано ймовірно

варіанти вирішення питань щодо врегулювання фінансово-економічної ситуації, а також наве-

дені критерії сталого розвитку регіонів.

The article deals with the application of scientific principles of economic approaches to address

the issue of increasing the competitiveness of individual regions of Ukraine. Analysis of competitive

advantages and disadvantages of individual regions and Ukraine as a whole, revealed similarities

and differences in the individual assessment of the financial and economic standing areas. It is

described the current situation and analyze the potential impact on the competitiveness of certain

regions of the country and the level of business and its factors such as adaptability, corporate

governance, corporate ethics and social responsibility, human resources, innovation, internal

business processes, financial market development and financing. According to the findings of the

analysis of the survey of companies [1] on the main problematic factors for doing business in Ukraine

(by region and by sector) it is suggested the possible solutions to resolve the issues of economic and

financial situation, and given the criteria of sustainable development.
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рони і конкурентні переваги кожного з 27 регіонів України,
стимулюючи здорову конкуренцію і встановлюючи орієнти-
ри для регіонального розвитку.

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

Фондом "Ефективне управління" опубліковано 6-е ви-
дання Звіту про конкурентоспроможність регіонів України
[1], який містить Індекс національної конкурентоспро-
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можності 2013. Третій рік поспіль Звіт надає оцінку всіх 27
адміністративно-територіальних одиниць країни, що дає
можливість здійснити порівняльний аналіз результатів ок-
ремо взятого регіону у динаміці і в порівнянні з іншими ре-
гіонами України, а також з країнами світу. Проте у звіті
відсутнє наведення можливих варіантів вирішення пробле-
ми некоректного розпорядження ресурсами. Що у свою
чергу перешкоджає окресленню пріоритетів та стимулюван-
ню реалізації економічних реформ і довгострокових про-
грам розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є розробка теоретичних положень
і практичних рекомендацій щодо поліпшення фінансової та
соціально-економічної ситуації кризових (депресивних) ре-
гіонів [4] країни задля забезпечення сталого зростання та
формування стійкості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У всьому світі безробіття (або загроза безробіття) за-
лишається основною проблемою довгострокового та ста-
лого розвитку [5, с. 122—130]. На фоні цієї проблеми од-
ним із факторів, який набуває все більшого значення в сти-
мулюванні конкурентоспроможності країн, стає якісна ос-
віта. Проблема системи освіти в Україні, а також і у багать-
ох країнах світу могла б бути вирішена за рахунок кращої
відповідності потребам ринку праці. Якісна система освіти
повинна допомагати економіці уникнути нестачі кваліфіко-
ваної робочої сили, забезпечувати бізнес кваліфікованими
кадрами, а також розвивати інноваційний потенціал та
підприємництво, яке здебільшого використовує автомати-
зовані системи виробництва.

Аналіз конкурентоспроможність мож-
на провести за рахунок використання
Індексу глобальної конкурентоспромож-
ності (ІГК), який являє собою комплексний
інструмент оцінювання мікро- і макроеко-
номічних показників національної конку-
рентоспроможності.

Рейтинг конкурентоспроможності ре-
гіонів України [1, с. 7] наведений на рисун-
ку 1. У 2013 році п'ятірка лідерів виглядає
наступним чином: місто Київ, Харківська
область, Одеська, Донецька і Дніпропет-
ровська області [1, с. 29].

Концепція конкурентоспроможності
включає до свого складу статичні й ди-
намічні складові. Продуктивність країни
визначається її спроможністю підтримува-
ти високий рівень прибутків, а отже вона є
одним із найголовніших детермінантів до-
хідності інвестицій, що представляє собою
один з ключових факторів, які пояснюють
потенціал зростання економіки. Продук-
тивність і конкурентоспроможність визна-
чаються багатьма детермінантами. Упро-
довж багатьох століть економісти намага-
лися віднайти і зрозуміти фактори, пов'я-
зані із цим процесом. Унаслідок цього ви-
никали різноманітні теорії: від концепції
спеціалізації і розподілу праці, розробле-
ної Адамом Смітом [1, с. 12], до пріоритет-
ності інвестицій у фізичний капітал та
інфраструктуру в економістів неокласичної
школи. Останні сучасні теорії вивчають інші
механізми, наприклад, освіту та навчання,

технологічний прогрес, макроекономічну стабільність, ви-
сокий рівень державного управління, розвиненість бізнесу
й ринкову ефективність. Усі зазначені фактори є важливи-
ми для конкурентоспроможності й економічного зростан-
ня, вони не виключають один одного.

При створенні ІГК до уваги береться складність еко-
номічних процесів і пропонується виважене середнє зна-
чення великої кількості різних компонентів, кожен з яких
відбиває один з аспектів конкурентоспроможності. Ком-
поненти згруповані у 12 складових конкурентоспромож-
ності [1, с. 12]: базові вимоги (інституції, інфраструктура,
макроекономічне середовище, охорона здоров'я та почат-
кова освіта), підсилювачі ефективності (вища освіта та про-
фесійна підготовка, ефективність ринку товарів, ефек-
тивність ринку праці, рівень розвитку фінансового ринку,
технологічна готовність, розмір ринку), фактори розвитку
та інноваційного потенціалу (рівень розвитку бізнесу та
інновації).

Дванадцять складових конкурентоспроможності [1, с.
18] є взаємозв'язаними та мають тенденцію до посилення
одна одної, однак слабкі позиції у певних аспектах часто
негативно впливають на інші аспекти. Наприклад, важко буде
досягти високого показника у складовій інновацій (12-а
складова), не маючи достатньо освіченої й добре підготов-
леної робочої сили (4-а і 5-а складові), здатної втілювати
найновіші технології (9-а складова), без належного рівня
фінансування (8-а складова) науково-дослідних праць і без
ефективного ринку товарів, який надає можливості просу-
вання інновацій на ринку (6-а складова).

Найпроблемнішими показниками складової ефектив-
ності ринку товарів є низькі частка іноземної власності,
інтенсивність конкуренції на ринку, а також обтяжливість
митних процедур.

Результати Звіту про глобальну конкурентоспро-
можність 2013 [1] свідчать про те, що економіка України
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Рис. 1. Показники Індексу конкурентоспроможності регіонів
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недостатньо конкурентоспроможна в глобальному масш-
табі.

Корупція стимулюється негласною згодою бізнесу дія-
ти за незаконними схемами, робоча сила недостатньо квал-
іфікована через небажання компаній вкладати кошти в роз-
виток своїх співробітників, конкуренція на ринку недоско-
нала, наявні труднощі з отриманням позикових коштів, тому
що стандарти звітності та прозорість у бізнесі далекі від іде-
алу, новітні технології не отримують належного поширен-
ня, тому бізнес до цього морально і технологічно просто не
готовий.

До факторів, які визначають рівень розвитку бізнесу, і
які можна оцінити на основі показників, що входять до Індек-
су глобальної конкурентоспроможності, можна віднести
наступні:

— адаптивність бізнесу та корпоративне управління;
— корпоративна етика, корпоративна соціальна відпо-

відальність і кадрова політика;
— інновації та бізнес-процеси; корпоративні фінан-

си.
Хоча Україна все ще знаходиться на рівні порівнюва-

них з нею економік, що розвиваються, технологічний роз-
рив з провідними економіками зростає. Більше того, показ-
ники технологічної готовності істотно відрізняються у регі-
онах України: в країні помітний міжрегіональний технолог-
ічний розрив.

Ефективність і гнучкість ринку праці дає можливість
підвищити результати діяльності працівників, а також утри-
мати і привернути таланти у країну.

Критичну ситуацію з фінансуванням можна пояснюва-
ти наслідками кризи, однак важливим фактором також є
низький рівень розвитку фінансового ринку в Україні, при-
чому за рядом показників його оцінки за останні роки дещо
погіршились.

Як показало дослідження факторів розвитку бізнесу,
проведене в рамках підготовки Звіту про конкурентоспро-
можність регіонів України 2013 [1], поліпшення конкурент-
них позицій України у світі стримується багато в чому низь-
ким розвитком самого бізнесу — на додачу до існуючих
проблем інституцій, погіршення низки макроекономічних
показників, втрати позицій країни за деякими показниками
освіти та інфраструктури, стан яких багато в чому визна-
чається роллю держави.

Важливо відзначити загрозу того, що український бізнес
стає все менш інноваційним. Вагомі інноваційні розробки
зосереджені в небагатьох регіонах і галузях проте в масш-
табах країни ситуація в останні роки стала критичною. Сис-
тематично погіршуються позиції і регіонів, і країни в ціло-
му, з венчурного фінансування, внаслідок чого зниження
інноваційної ефективності бізнесу перетворюється на дов-
гостроковий тренд.

Більше того, український бізнес все більшою мірою сти-
кається з обмеженими можливостями фінансування, що
зумовлено низьким рівнем розвитку фінансового ринку — і
це при тому, що фінансовий сектор за багатьма параметра-
ми є одним з найбільш розвинених у порівнянні з іншими
секторами бізнесу в країні.

Низький рівень розвитку українського бізнесу, в сукуп-
ності з його слабкою адаптивністю до нових і мінливих че-
рез глобалізацію умов, є однією з ключових причин низької
поточної оцінки конкурентоспроможності України в цілому
та її регіонів зокрема.

Така ситуація стає вельми критичною в умовах поси-
лення економічної інтеграції України (вступ до СОТ (Світо-
ва Організація Торгівлі), створення зон вільної торгівлі з
СНД, ЄС і рядом інших країн). Інтеграція української еко-
номіки може допомогти бізнесу підняти свої бізнес-про-
цеси на більш високий рівень і перейняти кращі стандарти
у лідерів.

Як показує дане дослідження [1], за рядом показників
розвитку бізнесу в окремих українських регіонів і галузей
цілком конкурентні за світовими мірками оцінки. Конкурен-
тоспроможність України в цілому може піднятися, якщо і
решта регіонів і галузі зможуть підтягнути свої позиції до
рівня позицій лідерів.

Нестабільність державної політики найсуттєвішим бар'є-
ром для ведення бізнесу в Україні. Так, вважають керівни-
ки бізнесу в 21 із 27 регіонів України [1]. На другому місці в
рейтингу найбільш проблемних факторів для ведення бізне-
су розташувався лідер торішнього рейтингу — податкова
політика.

З метою подолання вищенаведених проблем необхід-
но впроваджувати ряд програм, які спрямовані на покращен-
ня фінансово-економічної ситуації проблемних регіонів краї-
ни.

Метою такої програми має бути підвищення конкурен-
тоспроможності економіки кризової області, створення при-
вабливого середовища для ведення бізнесу, а також нової
якості життя і праці населення. Реалізація програми має за-
безпечити якісні зміни в економіці регіону з одночасним
підвищенням використання людського, виробничого і при-
родного потенціалу, зростання надходження інвестиційних
ресурсів, досягнення більш високого рівня соціального роз-
витку.

Основні складові підвищення конкурентоспроможності
економіки та інвестиційно-інноваційної політики депресив-
них областей (регіонів):

— забезпечення стабільності соціально-економічного
розвитку регіону;

— підвищення ефективності державного управлін-
ня;

— розвиток людського капіталу;
— покращення складу трудових ресурсів;
— модернізація інфраструктури;
— поширення інформаційно-комунікаційних техно-

логій;
— розвиток та підтримка малого та середнього бізнесу

(підприємництва);
— розвиток фінансових ринків;
— підвищення технологічного рівня виробництва та

ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
(енергоощадні технології);

— введення енергозберігаючих технологій та стимулю-
вання їх розвитку;

— стабілізація та поліпшення екологічного стану тери-
торії області;

— посилення інноваційної складової розвитку економ-
іки тощо.

Для активізації залучення інвестиційних ресурсів (як
внутрішніх, так і прямих іноземних інвестицій) у областях та
регіонах органам виконавчої влади і органам місцевого са-
моврядування необхідно застосувати додаткові соціально-
економічні та адміністративно-правові стимули і механізми,
які б відповідали довготривалим національним інтересам
України і не суперечили б пріоритетності розвитку націо-
нального бізнесу.

Основні напрями реалізації даного завдання.
У сфері дозвільної системи:
— підготовка та подання в установленому порядку про-

позицій щодо істотного скорочення кількості видів діяль-
ності й робіт, що вимагають одержання дозволів на місце-
вому рівні, спрощення процедур видачі документів, змен-
шення часових і грошових витрат при одержанні документів
дозвільного характеру;

— внесення в установленому порядку пропозицій щодо
збільшення переліку видів послуг, які можуть виконуватися
суб'єктами господарської діяльності без отримання доку-
ментів дозвільного характеру;
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— усунення недоліків в роботі органів місцевого само-
врядування, а також підприємств, установ, організацій, упов-
новажених відповідно до діючого законодавства видавати
документи дозвільного характеру, шляхом налагодження
тісної співпраці відповідно до Закону України "Про дозв-
ільну систему у сфері господарської діяльності" із місцеви-
ми дозвільними органами;

— підготовка пропозицій щодо спрощення дозвільної
системи в будівництві шляхом скорочення кількості та
строків оформлення дозвільних документів, необхідних для
початку будівельно-монтажних робіт та введення об'єкту
капітального будівництва у експлуатацію; спрощення про-
цедури відведення земельних ділянок для будівництва.

У сфері залучення інвестицій і розвитку підприємництва:
— проведення роботи з суб'єктами підприємницької

діяльності регіону щодо створення так-званих екологічних
технопарків та інших об'єктів інфраструктури розвитку
підприємництва;

— забезпечення ефективності функціонування ме-
ханізмів державно-приватного партнерства;

— створення умов щодо забезпечення інформаційної й
організаційної підтримки іноземних інвесторів з боку пред-
ставників органів виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування;

— створення на визначених територіях спеціальних
умов для залучення іноземних інвестицій;

— сприяння створенню умов щодо забезпечення вико-
нання органами виконавчої влади зобов'язань у сфері техн-
ічного регулювання прийнятих Україною відповідно до ви-
мог Світової організації торгівлі та законодавства Євро-
пейського Союзу;

— забезпечення рівних умов діяльності на ринку для всіх
представників вітчизняного бізнесу та іноземних компаній;

— створення сприятливих умов для залучення інозем-
них інвестицій з метою відновлення архітектурних пам'яток
області;

— розширення співпраці з міжнародними організація-
ми, у тому числі фінансовими (Всесвітнім банком, Євро-
пейським банком реконструкції та розвитку, Європейським
інвестиційним банком тощо).

У сфері житлово-комунального господарства:
— створення сприятливих умов для залучення приват-

них інвестиційних ресурсів та коштів у галузь;
— залучення фінансових ресурсів вітчизняних і міжна-

родних фінансових організацій для реалізації інвестиційних
проектів у сфері житлово-комунального господарства з ме-
тою реалізації проектів модернізації житлово-комунальної
інфраструктури;

— реалізація проектів з впровадження енергозберіга-
ючих технологій в житлових будинках.

У сфері модернізації інфраструктури області:
— спрощення процедури погодження й затвердження

інвестиційних проектів та участі приватного капіталу в інве-
стуванні об'єктів відновлювальної енергетики;

— урегулюванню питань приєднання до комунікаційних
мереж об'єктів інвестиційно-інноваційної діяльності тощо.

У сфері розвитку транспортної інфраструктури:
— розроблення механізму залучення приватних інвес-

тицій в інфраструктурні проекти області;
— вирішення питання можливості фінансування ін-

вестиційних проектів з розвитку транспортної інфра-
структури з боку державного та місцевих бюджетів, а та-
кож сприяння пошуку інших приватних інвесторів.

У сфері розвитку земельної реформи:
— підвищення ефективності управління в галузі держав-

них закупівель продукції сільського господарства;
— залучення іноземних інвестицій з метою запровад-

ження інноваційних технологій, які спрямовані на покращен-
ня діяльності сільського господарства;

— створення земельно-інформаційної бази даних інве-
стиційних об'єктів, проведенню інвентаризації земельних
ресурсів;

— інформування сільського населення та суб'єктів
підприємницької діяльності області щодо можливостей за-
лучення інвестиційних ресурсів та реалізації інвестиційних
проектів у сфері "зеленого" туризму та вирощування еко-
логічно чистих продуктів харчування.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Формування позитивного ділового та інвестиційного
клімату — це одне із стратегічних завдань органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування адміністра-
тивно-територіальної одиниці. Політика органів виконавчої
влади повинна забезпечити створення умов, які сприятимуть
організації та успішному розвитку бізнесу в області та регі-
оні.

Програма залучення інвестицій в економіку проблем-
них областей спрямована на підтримку розвитку підприє-
мництва в напрямі його подальшої інтеграції до світового
господарського простору, впровадження інвестиційно-
інноваційної моделі соціально-економічного розвитку об-
ласті, підвищення конкурентоспроможності її економіки,
створення сприятливих умов для зростання надходження
інвестиційних ресурсів, включаючи прямі іноземні інвес-
тиції, а також збільшення надходжень до бюджетів усіх
рівнів.
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ВСТУП
За роки незалежності Україна набула значного, хоч

і дуже гіркого досвіду внутрішнього розвитку та фор-
мування зовнішньополітичного курсу. Це два невіддільні
складники життєдіяльності державного організму.

Годі й думати, що в нинішніх умовах якась окремо
взята країна могла б жити й розвиватись ізольовано від
решти світу. З моменту проголошення незалежності
України перед нею постала нелегка, але конче важлива
проблема — визначитися у своїх зовнішньополітичних
орієнтирах. І як показало життя, розв'язання цього пи-
тання виявилося дуже важким. Україні потрібно віднай-
ти своє місце в Європі та світовому співтоваристві, в той
же час неможна ігнорувати і східний вектор зовнішньої
політики.
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У статті розглянуто сценарії економічного розвитку України за умов остаточного визначення

геополітичного курсу держави. Доведено, що з економічної точки зору вступ до митного союзу

надасть України тимчасові економічні переваги, в той час як створення зони вільної торгівлі із

ЄС відповідає меті сталого, довгострокового економічного зростання.

Перед Україною стоїть вибір щодо просування в бік ЄС чи інтеграція у Митний союз. Необхід-

но враховувати усі переваги та недоліки цих рішень, гуртуючись не тільки на миттєвих вигодах.

Стратегічною метою України повинно стає економічне просування в ЄС, що вимагає не лише

економічних змін, заснованих на механізмах державного управління економікою, але і політич-

ної волі українського керівництва.

The article deals with scenarios of economic development of Ukraine under the final determination

geopolitical course of the state. It is shown that from an economic point of view accession to the

customs union will provide Ukraine temporary economic benefits, while the free trade zone with the

EU meets the goal of sustainable, long-term economic growth.

Ukraine is facing the choice to move towards EU integration or the Customs Union. One must

consider all the advantages and disadvantages of these solutions hurtuyuchys not only on instant

benefits. The strategic goal of Ukraine should become economic progress in the EU requires not

only economic changes based on the mechanisms of state control of the economy, but the political

will of the Ukrainian leadership.
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У цих умовах визначення геополітичного курсу Ук-
раїни має грунтуватися передусім на урахуванні влас-
них національні інтереси, які в першу чергу мають вра-
ховувати економічні наслідки с геополітичного вибору
України.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Українські науковці О. Власюк, В. Вербинський,

М. Земляний, І. Король, М. Господар, О. Кирюхін, Г. Над-
тока та ін., зробили значний внесок у розвиток геопо-
літичної науки.

Головна дискусія серед науковців точиться навкру-
ги питання визначення стратегічного вектору геополі-
тики: Схід — Захід. А. Кудряченко закликає брати до
уваги зростаючу роль Європейського Союзу як приваб-
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ливого соціально-економічного простору для
сусідніх країн, зокрема — для України. Дослідник
підкреслює, що з прийняттям керівництвом Євро-
союзу рішення щодо вироблення єдиної зовніш-
ньої політики та політики в галузі безпеки вима-
льовується його нинішня й особливо майбутня нова
якість [5, с. 174].

На думку С. Віднянського, Україна не має роз-
глядати вступ до ЄС як самоціль. Головним завдан-
ням має бути забезпечення цілком конкретних пе-
реваг як політичних, так і економічних [2]. Як слуш-
но зазначає А. Кудряченко, добрі взаємини з Ро-
сією для України обертаються солідним розширен-
ням її власних економічних та зовнішньополітич-
них можливостей. Взаємовигідні відносини двох
найбільших пострадянських держав підносять рівень
безпеки і передбачуваності розвитку континенту,
розширюють поле маневру України [4, с. 152].

Зрозуміло, таким чином, що геополітичне поло-
ження України вимагає активної зовнішньополітич-
ної діяльності у різних напрямах. Тому одним із го-
ловних принципів української геостратегії, на думку
низки дослідників, має залишатись багатовек-
торність її міжнародної політики.

Д. Міхель зазначає, що багатовекторність слід
сприймати не як постійні коливання зовнішньополі-
тичного курсу, а в широкому розумінні — як розви-
ток і підтримку відносин із багатьма учасниками
міжнародного життя. Для України це абсолютно
раціональна і прагматична політика, яка, окрім усьо-
го іншого, викликана ще й тим, що в Україні поки
що немає єдності стосовно визначення зовнішньо-
політичних пріоритетів [6, с. 179].

У той же час у наукових дослідженнях недостат-
ньо уваги приділено економічній складовій геополі-
тичного вибору України, що обумовлює мету даної
статті — розглянути економічні наслідки визначення
геополітичного курсу України в системи координат Схід
— Захід

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансово-економічна криза в останні роки посту-

пово змінює позиції провідних міжнародних гравців, їх
потенціал. Ці зміни призводять до суттєвих змін в гео-
політичній стратегії держав, перш за все мова йде про
поширення розуміння, що національна економіка є про-
відною сферою державної політики, інші ж аспекти,
зокрема геополітичні, повинні корелюватися з інтере-
сами національної економіки.

В умовах величезної конкуренції у сучасному світі
за контроль над ресурсами і ринками збуту почуватися
захищеною може тільки та держава, яка глибоко вко-
рінена в ці процеси. Переплетення інтересів між різни-
ми суб'єктами міжнародної політики є одним із гарантів
безпеки. Як зазначають М. Алексієвець та Я. Секо, Украї-
ні вкрай важливо диверсифікувати не лише джерела
постачання енергоресурсів, але й міжцивілізаційний діа-
лог, який би позбувся дихотомічного дискурсу "Росія
— Захід" [1, с. 22].

При виборі геополітичних пріоритетів розвитку
держави має бути створений базовий сценарій розвит-
ку української економіки, який передбачає збережен-

ня ключових тенденцій економічного розвитку останніх
років, за таку основу можуть бути взяті макроекономічні
показники 2012 року.

У базовому сценарії має бути враховано, що еконо-
міка України, а точніше її розвиток, буде визначатися,
преш за все, вартістю енергоносіїв, ця ж вартість буде
залежати саме від геополітичного вибору України.

Основна проблема, з якою зіткнеться українська
економіка при реалізації базового сценарію, полягає в
тому, що в умовах зростання цін на енергоресурси
підтримка необхідного рівня конкурентоспроможності
виробників стає можливою лише при прискореному зни-
женні енергоємності. У свою чергу радикальне знижен-
ня енергоємності вимагає масштабних інвестицій. При
цьому зниження рівня доходів на тлі зростання витрат
веде до збереження відносно невисоких рівнів норми
нагромадження основного капіталу. При цьому зростан-
ня виробництва стримується поступовим вибуттям "ста-
рого" незавантаженого капіталу.

Таким чином, економіка стикається з гострою про-
блемою обмеженості капіталу. Однак наявність потен-
ціалу зростання ще на старих виробничих потужностях
дозволяє українській економіці демонструвати віднос-
но високі темпи економічного зростання у порівнянні,
наприклад, з Білорусією, що відчуває гострий дефіцит
основного капіталу.

Джерело: [3].

 2013-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

Споживання 
домашніх 
господарств 

6,1 5,0 4,3 3,6 

Державне 
споживання 

2,7 2,4 2,0 1,7 

Інвестиції в 
основний 
капітал 

11,0 8,5 7,2 5,1 

Експорт 4,1 4,1 4,2 4,3 

Імпорт 8,4 7,0 5,7 4,3 

ВВП 4,4 3,8 3,9 3,6 

Таблиця 1. Середньорічні темпи приросту

ВВП і основних елементів кінцевого попиту України

(у постійних цінах, %)

Джерело: [3].

 2015 2020 2025 2030 

Сільське господарство  8,1 7,8 7,6 7,4 

Добувна промисловість  5,4 5,0 4,7 4,5 

Харчова промисловість (включаючи 
тютюн та напої) 

9,9 10,1 10,2 10,2 

Текстильне і швейне виробництво 
(включаючи виробництво шкіри) 

1,1 1,1 1,1 1,2 

Деревообробка і целюлозно-
паперове виробництво  

,17 1,8 1,8 1,9 

Виробництво кокса і нафтопродуктів 2,8 1,7 1,0 0,5 

Хімічна промисловість 4,5 4,7 4,8 5,0 

Виробництво інших неметалічних 
мінеральних продуктів  

1,9 2,1 2,3 2,4 

Металургія 8,7 8,5 8,3 8,2 

Машинобудівні види діяльності 6,5 6,9 7,3 7,6 

Електроенергетика 4,5 4,2 3,9 3,7 

Будівництво 4,6 5,7 6,6 7,0 

Транспорт і зв'язок  9,1 9,2 9,2 9,4 

Торгівля  10,7 10,7 10,8 10,8 

Послуги  20,6 20,5 20,4 20,3 

Всього 100 100 100 100 

Таблиця 2. Галузева структура української

економіки в постійних цінах (% р.)
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Слід зазначити, що відсутність суттєвих змін у струк-
турі економіки веде до гальмування темпів економічно-
го зростання на тлі неможливості прискореного наро-
щування випуску в експортних галузях. Отримана в рам-
ках базового прогнозу динаміка українського ВВП зни-
жується у довгостроковій перспективі з 4,4 % до 3,6 %
у 2025—2030 роки (табл. 1).

У галузевій структурі української економіки збері-
гається висока частка традиційних експортних вироб-
ництв. Базовий сценарій виходить з досить високих
темпів зростання сільськогосподарського виробництва
(до 4—5 % на рік), що дозволяє сільському господар-
ству до кінця прогнозного періоду досягти приблизно
7.4 % від обсягу валового випуску української еконо-
міки. Високими залишаються частки металургії та хі-
мічного виробництва (табл. 2).

Оскільки в рамках такого сценарію Україна не всту-
пає ні в Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом,
ні в Єдиний економічний простір, значний вплив на за-
гальноекономічну динаміку має зниження темпів зрос-
тання експорту.

Прогнозується, що виробництво електроенергії до
2030 року зросте на 30 % — до 276 млрд кВт/рік.
Імпорт газу трохи збільшиться до 43 млрд м3. Такий ре-
зультат стане можливим у результаті заміщення газу
вугіллям в енергетичному балансі України, зниження
енергоємності виробництва, зростання внутрішнього
видобутку до 30 млрд м3, імпорт нафти збільшиться до
23 млн тонн. (табл. 3).

Збільшення залежності економіки країни від імпор-
ту енергоресурсів стане стимулом до зростання капі-
тальних вкладень, спрямованих на модернізацію вироб-
ничих фондів і зниження питомої енергоємності.

Для оцінки впливу міждержавної торгівлі на еконо-
мічний розвиток були проведені розрахунки з ряду сце-
наріїв, що розрізняються варіантами інтеграції України
з державами-учасниками ЄЕП.

У першому сценарії розглядається входження Ук-
раїни в Зону вільної торгівлі СНД (ЗВТ СНД) починаючи
з 2012 року, але за умов збереження бар'єрів в торгівлі
продукцією сільського господарства, паливно-енерге-
тичного комплексу та металургії. Найбільш істотний
приріст буде спостерігатися в обсягах виробництва
України, ВВП якої в середньому перевищує обсяг ВВП
у базовому сценарії на 0,5 % (табл. 4).

По суті, цей варіант може розглядатися як збере-
ження поточного статусу з незначним позитивним ефек-
том для України за рахунок зняття невеликої кількості
бар'єрів у торгівлі з країнами СНД.

У сценарії повного вступу України в Єдиний еконо-
мічний простір без будь-яких умов приріст ВВП порівня-
но з попереднім сценарієм збільшується приблизно у
1,5 рази — за рахунок зниження цін і виробничих ви-
трат, а також збільшення експорту продукції металургії
і сільського господарства (табл. 5).

Ще одним елементом Єдиного економічного про-
стору може стати утворення єдиної валютної системи
або збереження незмінними курсів національних валют
країн, що входять до нього. З одного боку, це мінімізує
валютні ризики країн-учасниць в рамках взаємної
торгівлі. З другого, зробить неможливим отримання
переваг у двосторонній торгівлі за рахунок девальвації

Джерело: [3].

 2015 2020 2025 2030 

Нафта, млн тон     

Видобуток  5,0 5,0 5,0 5,0 

Імпорт  9,0 9,0 10,0 10,0 

Частка імпорту у 
внутрішньому споживанні 

66,3 65,5 67,6 67,9 

Газ, млрд м3     

Видобуток  26 28 29 30 

Імпорт  37 38 39 43 

Частка імпорту у 
внутрішньому споживанні 

59,2 57,3 57,4 58,9 

Вугілля і торф, млн тон     

Видобуток  62 68 75 82 

Імпорт  15 18 20 21 

Частка імпорту у 
внутрішньому споживанні 

19,3 21,0 21,4 20,7 

Електроенергія, млрд 
кВт.час 

    

Видобуток  220 245 264 276 

Імпорт  2 2 2 2 

Частка імпорту у 
внутрішньому споживанні 

1,0 0,9 0,8 0,8 

Таблиця 3. Виробництво та експорт

енергоресурсів в Україні

Росія  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,01 0,01 0,01 0,01 

Імпорт 0,00 0,00 0,00 0,01 

ВВП 0,00 0,00 0,00 0,00 

Казахстан  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,00 0,00 0,01 0,01 

Імпорт 0,00 0,00 0,02 0,02 

ВВП 0,00 0,00 0,00 0,00 

Білорусь  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,04 0,04 0,04 0,04 

Імпорт 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВВП 0,02 0,02 0,02 0,02 

Україна  2015 2020 2025 2030 

Експорт  2,38 2,07 1,77 1,51 

Імпорт 0,00 0,00 0,03 0,05 

ВВП 0,65 0,56 0,48 0,40 

Джерело: [3].

Таблиця 4. Зміни основних макроекономічних

показників по відношенню до базових

варіантів (сценарій вступу України у ЗВТ СНД,

% до показників 2012 року )

Росія  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,02 0,04 0,05 0,05 

Імпорт 0,00 0,00 0,00 0,01 

ВВП 0,00 0,01 0,01 0,01 

Казахстан  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,02 0,03 0,04 0,05 

Імпорт 0,03 0,02 0,04 0,03 

ВВП 0,00 0,00 0,01 0,01 

Білорусь  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,05 0,04 0,04 0,04 

Імпорт 0,00 0,06 0,06 0,06 

ВВП 0,02 0,02 0,02 0,02 

Україна  2015 2020 2025 2030 

Експорт  4,15 3,66 3,14 2,68 

Імпорт 0,16 0,16 0,20 0,26 

ВВП 1,15 0,99 0,85 0,73 

 

Таблиця 5. Зміни основних макроекономічних

показників у порівнянні з базовим варіантом

(сценарій вступу України до ЄЕП, тільки

ефекти від покращення умов торгівлі з

країнами ЄЕП, % до показників 2012 року)

Джерело: [3].



Інвестиції: практика та досвід № 11/201466

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

національної валюти. Такий варіант призводить до ско-
рочення експорту України і збільшення імпорту з інших
країн, тобто до погіршення зовнішньоторговельного
сальдо. Навпаки, для Росії і Казахстану це означає
збільшення обсягів експорту і скорочення імпорту, і, тим
самим, додаткове зростання валового внутрішнього
продукту (табл. 6).

Такий результат показує, що валютна інтеграція, на
перший погляд, менш вигідна країнам, що є нетто-імпор-
терами енергетичних ресурсів. Разом з тим, у сценарії
вільних валютних курсів однозначно програють країни,
які володіють значним експортним потенціалом. В умо-
вах зростання цін на енергоносії вони не мають можли-
вості послабити курси національних валют і втрачають
конкурентоспроможність при торгівлі несировинною
продукцією з країнами ЄЕП. Основний результат цього
розрахунку полягає в тому, що гармонізація валютних
курсів необхідна для збільшення інтеграційних ефектів,
оскільки усуває негативні дії коливання валют на еко-
номіку. Водночас механізми створення єдиної валют-
ної системи вимагають опрацювання заходів, що доз-
воляють мінімізувати негативні наслідки від уніфікації
валютних курсів для країн ЄЕП.

Як ще один сценарій можна розглянути варіант, в
якому Україна створює зону вільної торгівлі з Євро-
пейським союзом. У цьому випадку передбачається
взаємне скасування мит між Україною та країнами ЄС.
У той же час країни ЄЕП встановлюють мита для Украї-
ни на рівні значень, що діють при торгівлі з європейсь-
кими країнами. При цьому експорт в країни ЄС зростає
на 10%, імпорт з країн ЄС зростає на 15%, торговий
оборот між країнами ЄЕП і Україною при цьому скоро-
титься приблизно на 2,5%. Цей сценарій у порівнянні з
базовим показує більш низькі темпи економічного зро-
стання Росії, Казахстану і Білорусі, що буде викликано
зниженням обсягу експорту на Україну.

Динаміка ВВП України також є нижчою, ніж у базо-
вому сценарії, що буде пов'язано із зниженням обсягів
експорту в країни ЄЕП і зростанням імпорту з країн
Європейського союзу, який буде більше, ніж збільшен-
ня обсягів експорту в ЄС (табл. 7).

Основні негативні ефекти для української еконо-
міки виникнуть за рахунок: зниження сумарного екс-
порту машинобудівної продукції; неможливості, в силу
обмежень по виробничих потужностях, прискорено на-
рощувати обсяги виробництва та експорту продукції
металургії, хімічної промисловості та сільського гос-
подарства; збереження залежності від імпорту енер-
гоносіїв з країн ЄЕП при низькій еластичності обсягів
споживання за рівнем цін (буде мати місце значне зро-
стання витрат української економіки на енергоресур-
си).

Разом з тим, якщо взяти за основу дослідження ІНП
РАН, то можна оцінити відставання у рівні технологіч-
ного розвитку від європейських країн (табл. 8).

Оцінюючи можливий розвиток торгівлі, наприклад,
машинобудівною продукцією, можна виходити з того,
що взаємна торгівля товарами машинобудування між
країнами Митного союзу і Україною зможе замістити
імпорт з третіх країн в тій мірі, в якій скоротиться відста-
вання від третіх країн в рівні науково-технічного роз-
витку.

Тобто скорочення відставання в науково-тех-
нічному розвитку від третіх країн означає, що
країни Митного союзу і Україна будуть зменшу-
вати частку імпорту товарів машинобудування з
цих країн.

При зниженні відставання у технічному розвитку
країн Митного союзу і України від третіх країн імпорт
продукції машинобудування з країн Митного союзу і
України в загальному обсязі імпорту продукції маши-
нобудування в Росії зросте з 8,3 % у 2010 році до 17,1
% у 2030 році, в Казахстані — з 28,3 % до 46,6 %, в
Білорусі — з 24,7 % до 39,1 %, в Україні — з 16,9 %
до 26,4 % (табл. 9).

Джерело: [3].

Росія  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,02 0,24 0,41 0,67 

Імпорт - 0,25 - 0,86 - 1,48 - 2,13 

ВВП 0,03 0,12 0,23 0,31 

Казахстан  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,03 0,14 0,42 0,63 

Імпорт -0,42 -1,38 -2,27 -3,11 

ВВП 0,00 0,03 0,11 0,16 

Білорусь  2015 2020 2025 2030 

Експорт  -0,21 -0,67 -1,07 -1,45 

Імпорт 0,62 2,25 3,89 6,45 

ВВП -0,12 -0,46 -0,83 -0,92 

Україна  2015 2020 2025 2030 

Експорт  -2,83 -6,62 -8,99 -10,54 

Імпорт 0,73 2,17 3,71 5,37 

ВВП -0,75 -2,11 -3,07 -3,93 

 

Таблиця 6. Зміни основних макроекономічних

показників по відношенню до базових

варіантів (сценарій вступу України до ЄЕП

з єдиною валютною системою, % до

показників 2012 року

Росія  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,00 0,00 0,00 0,00 

Імпорт 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВВП 0,00 0,00 0,00 0,00 

Казахстан  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,00 0,00 0,00 0,00 

Імпорт -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 

ВВП 0,00 0,00 0,00 0,00 

Білорусь  2015 2020 2025 2030 

Експорт  0,00 0,00 0,00 0,00 

Імпорт 0,00 -0,03 -0,03 -0,03 

ВВП 0,00 0,00 0,00 0,00 

Україна  2015 2020 2025 2030 

Експорт  -0,19 -0,08 0,09 0,27 

Імпорт 4,22 4,03 3,83 3,54 

ВВП -1,28 -1,22 -1,03 -0,94 

 

Таблиця 7. Зміни основних макроекономічних

показників по відношенню до базових

варіантів (сценарій вступу України у ЗВТ з ЄС,

% до показників 2012 року )

Джерело: [3].

 2020 2030 

Росія  2,7 2,5 

Казахстан 2,9 2,5 

Білорусь 3,2 2,5 

Україна  3,0 2,5 

 Джерело: [3].

Таблиця 8. Оцінка відставання України

від країн ЄС в рівні ефективності економіки

і науково-технічного розвитку, рази
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У торгівлі з Україною секторальні угоди в рамках
двосторонніх відносин з Росією або в процесі приєднан-
ня до ЄЕП можуть концентруватися в секторах, які ма-
ють потенціал виробництва конкурентоспроможної про-
дукції на ринках пострадянського простору. До таких
секторів належить авіабудування, суднобудування,
енергетичне машинобудування, виробництво звичайно-
го озброєння.

Слід зазначити, що сприятливі торгово-економічні
відносини між Росією і Україною дозволять істотно
інтенсифікувати взаємини у сфері розвитку машинобу-
дівного виробництва. Наприклад, постачання українсь-
ких авіаційних двигунів залишається критично важли-
вим для російських виробників вертольотів як мінімум
до 2017—2018 років.

Зіставлення результатів, отриманих при розрахун-
ках з перерахованих вище сценаріїв, показує, що
найбільші значення приросту обсягів експорту і ВВП по
відношенню до базового сценарію (в рамках якого Ук-
раїна не вступає в зону вільної торгівлі ні з ЄС, ні з ЄЕП)
спостерігаються у варіанті вступу України в ЄЕП з тех-
нологічним зближенням, але без формування єдиної
валютної системи.

Значний приріст експорту також спостерігається в
сценарії утворення Україною зони вільної торгівлі з ЄС,
однак через істотне зростання імпорту і зниження екс-
порту в країни ЄЕП у цьому сценарії ВВП України трохи
знижується.

Помітне збільшення обсягів ВВП характерно для
сценаріїв, що включають технологічне зближення.
Зростання експорту спостерігається як при вступі Ук-
раїни в ЄЕП, так і при входженні у ЗВТ з ЄС. Сценарій,
який передбачає фіксацію курсу національної валюти,
несе значні негативні ефекти для української еконо-
міки, пов'язані з погіршенням сальдо платіжного ба-
лансу.

Фактично це означає необхідність додаткових інве-
стицій у збільшення ефективності економіки, у першу
чергу — зниження енергоємності виробництва. Як аль-
тернатива може бути передбачений механізм трансфер-
тного перетікання капіталу всередині країн ЄЕП для
мінімізації диспропорцій у зовнішній торгівлі і платіж-
ному балансі. Досліджені сценарії показують, що основ-
ними критеріями для збільшення динаміки валового
внутрішнього продукту при виборі митної політики є
забезпечення розширення ринків для обробної промис-
ловості та зменшення витрат на сировину і енергоносії
як за рахунок впровадження нових технологій, так і за
рахунок зниження частки митних платежів в їх вартості.

 У зв'язку з цим на перший погляд, вступ України в
ЄЕП є більш вигідним варіантом порівняно з утворен-
ням зони вільної торгівлі з ЄС, оскільки надасть ук-
раїнській промисловості значні конкурентні переваги на
єдиному ринку.

Однак втрати економіки України від створення Мит-
ного союзу можуть становити десятки мільярдів до-
ларів, оскільки:

— посилиться конкуренція за ринки країн-учасниць,
насамперед, за продукцію сільського господарства, де-
ревообробної промисловості, машинобудування, мета-
лургії. Україна також може втратити частину ринку збу-
ту. А той же Казахстан за обсягами торгівлі України з
країнами СНД займає почесне друге місце і 5 місце се-
ред всіх українських партнерів (товарообіг становить
майже $3,5 млрд);

— можлива денонсація угод про вільну торгівлю
призведе до падіння українського експорту. Ледь виник-
нувши, Митний союз вже "ударив", наприклад, по ук-
раїнським виробникам та експортерам алкогольної про-
дукції, тепер потрібна нова, "союзна" ліцензія;

— ускладнюються торговельні відносини України з
Білоруссю і Казахстаном.

Слід нагадати, що до створення Митного союзу між
Україною і Білоруссю не було обмежень за основними
статтями українського експорту металопродукції, елек-
троенергії, сільськогосподарської продукції, конди-
терським виробам. Зараз [3] російські обмеження бу-
дуть поширюватися на Білорусь і Казахстан, що призве-
де до підвищення ціни на український метал на 30%;

— можливі втрати від уніфікації митних правил, ско-
ординованої політики, спрямованої на збільшення ван-
тажопотоків через територію Митного союзу. Врахо-
вуючи, що 70% обсягу транзитних перевезень через
українську територію складають російські вантажі, то
обсяги транзиту України можуть впасти в рази [7].

Крім того частина політичних і економічних еліт не-
залежних держав СНД, особливо та, яка традиційно
дотримується антиросійської орієнтації, вкрай болісно
сприймає повернення до будь-якого загального просто-
ру, її досі лякає привид СРСР.

Існує думка , що Митний союз вигідний, у першу чер-
гу, Росії, оскільки це відповідає її планам щодо ство-
рення внутрішнього замкнутого технологічного вироб-
ництва. Тим більше, що у 90% випадків за основу взяті
мита, які діють в Росії.

Форсоване створення Митного союзу вже призвело
до серйозних проблем у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Сьогодні країни-учасниці часто зайняті тим,

Імпортер Експортер 2020 2030 

Росія  з інших країн 85,9 82,9 

з країн МС і 
України  

14,1 17,1 

Казахстан 0,2 0,3 

Білорусь  5,2 6,5 

Україна 8,7 10,3 

Казахстан з інших країн 58,1 53,4 

з країн МС і 
України  

41,9 48,6 

Білорусь 2,5 3,2 

Україна 10,4 12,2 

Росія 29,0 31,2 

Білорусь  з інших країн 64,2 60,9 

з країн МС і 
України  

35,8 39,1 

Україна 6,4 7,6 

Росія  29,2 31,4 

Казахстан 0,1 0,1 

Україна з інших країн 76,2 73,6 

з країн МС і 
України  

23,8 26,4 

Казахстан 0,1 0,1 

Білорусь 4,3 5,5 

Росія 19,4 20,8 

 

Таблиця 9. Оцінка частки імпорту продукції

машинобудування країн МС та України

у загальному імпорті продукції

машинобудування, %

Джерело: [3].
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що підраховують збитки від поспішних рішень. Митний
союз досить декларативний, оскільки досі не погоджена
величезна кількість позицій по митам. Несправедливий,
з точки зору казахів, білорусів, розподіл митних платежів
між учасниками союзу. Росія як найважливіший експор-
тер, розраховує на велику частину зборів.

Із загального правила вільного переміщення товарів
усередині Митного союзу вже зроблено виключення.
Вочевидь, в умовах світової кризи, РФ не зможе по-
вністю відкрити свій внутрішній ринок для білоруської
сільськогосподарської продукції, так само як і Білорусь
свій ринок для російської продукції, інакше, як вважа-
ють білоруські експерти, близько 80% виробництва в
республіці просто зупиниться. Білорусь, наприклад,
припускала, що зникнуть і мита на нафту. Триваючі за-
ходи з захисту внутрішніх ринків ставлять під сумнів
вигоди вступу до Митного союзу.

При цьому найбільший потенціал для української
торгівлі все ж знаходиться на Заході. Ринок ЄС більший,
ніж ринок країн СНД, там проживає майже 500 млн осіб.
Але цей ринок поки практично закритий для України.
Українське керівництво не задоволено нинішнім рівнем
взаємин з ЄС, має намір підписати дипломатичні угоди
про асоціацію, що значно підвищить можливості украї-
нської економіки.

Отже, користь від вступу до Митного союзу буде
тимчасовою на короткий термін може знизитись вартість
газу для України. Довгострокових позитивних ефектів
вступ до цього об'єднання не дасть, крім того у випадку
приєднання України до Зони вільної торгівлі ЄС дасть
бізнесу один з найбільших ринків світу, який у вісім разів
більший за ринок Митного союзу. Саме тому Україна,
швидше за все, не буде прагнути до повноцінного вход-
ження в Митний союз, намагаючись лавірувати між Мит-
ним союзом і Євросоюзом. Найбільш очевидним на сьо-
годнішній день є формат "3+1" — не вступ України до
Митного союзу, а її співпраця з організацією лише у тих
пунктах, які не суперечать вже укладеним міжнародним
правовим договорам. Стратегічною ж метою України
має бути створення зони вільної торгівлі з ЄС , що відпо-
відає стратегічним інтересам нашої держави.

ВИСНОВКИ
Аналіз засвідчив, що на сьогодні перед Україною

постав цивілізаційний вибір — активне просування в бік
Європи, або не менш активна інтеграція у Митний союз.
Вирішуючи ці питання Україна має враховувати усі стра-
тегічні переваги та недоліки цих рішень, миттєва вигода
не може стати приводом для остаточного рішення про
вступ нашої держави до Митного союзу. Відповідно
стратегічною метою України стає економічне просуван-
ня в Європу, що вимагає не лише економічних змін, зас-
нованих на механізмах державного управління еконо-
мікою, але і політичної волі українського керівництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У забезпеченні ефективного функціонування кор-
поративних структур одне з найважливіших місць по-
сідає корпоративне управління. За останні роки інтерес
до цього питання значно підвищився: друкується бага-
то журналів, створюються електронні ресурси в системі
Інтернет, які містять статті, що розкривають різноманітні
аспекти корпоративного управління.

Унікальність трансформаційних процесів породила
власні проблеми корпоративного управління перехідної
економіки, що викликані відсутністю на початку пере-
творень та нерозвиненістю ринкових інститутів, які бе-
руть участь у вирішенні проблем, а також специфікою
формування акціонерного капіталу. З країн з трансфор-
маційною економікою найбільш інтенсивно питання
теорії та практики корпоративного управління дослід-
жуються в Росії. Основними центрами у сфері корпора-
тивного управління тут є Центр корпоративного управ-
ління Державного університету — Вища школа еконо-
міки, Інститут економіки перехідного періоду, Російсь-
кий інститут директорів. В Україні інтерес до корпора-
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тивного управління збігся з закінченням процесу масо-
вої приватизації. Найважливішу роль у становленні та
розвитку корпоративних відносин в Україні відіграє Дер-
жавна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(ДКЦПФР), на яку згідно з Указом Президента покла-
дені повноваження з методологічного забезпечення
впровадження та розвитку загальновизнаних принципів
корпоративного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідження питань корпоративного управління,
зокрема управління корпоративними структурами, про-
водилось у наукових працях багатьох зарубіжних уче-
них таких, як С. Авдашева [1], С. Аукціонек [2], Ю. Він-
слав [3], В. Дементьєв, Т. Долгопятова, В. Кондратьєв,
В. Лісов, С. Масютін, Я. Паппе, Р. Ла Порта, О. Радигін,
В. Студєнцов, А. Татаркін, І. Храброва, Ю. Якутін [9].

Значний внесок у розвиток різних аспектів корпо-
ративного управління зробили і вітчизняні дослідники:
С. Богачов, І. Булєєв, О. Вакульчик, А. Воронкова, В. Гри-
ньова, Н. Карачина, О. Мендрул, О. Мороз, Г. Назарова,
Є. Палига, О. Поважний, В. Пономаренко, І. Сазонець,
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М. Сірош, Л. Федулова, О. Ястремська, у роботах яких
набули розвитку теоретичні та практичні питання фор-
мування організаційно-економічного механізму та
організації корпоративного управління, методи фінан-
сування й оцінки результативності діяльності корпора-
тивних структур, управління вартістю підприємств, ста-
новлення корпоративного сектора і формування корпо-
ративних структур, удосконалення національної моделі
корпоративного управління.

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій
та емпіричних досліджень проблем корпоративного
управління, корпоративної власності, низка питань щодо
корпоративного управління вимагає подальших дослі-
джень і наукових розробок.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі викладеного можна сформулювати зав-

дання дослідження, яке полягає в аналізі класичних
моделей корпоративного управління для застосування
виявлених переваг у вітчизняній практиці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для українських бізнесменів характерні дві точки
зору щодо корпоративного управління. Так, перші вва-
жають, що налагоджена система корпоративного управ-
ління потрібна тим компаніям, які планують розмістити
свої акції на закордонних фондових ринках, а інші —
що систему корпоративного управління потрібно нала-
годжувати перед продажем бізнесу для збільшення його
ліквідності та капіталізації. Однак створювати такі сис-
теми повинні усі компанії бо ефективне корпоративне
управління спочатку впорядкує всі управлінські проце-
си, а пізніше призведе до розвитку компанії до якісно
нового рівня.

У науковій спільноті до визначення самого поняття
корпоративного управління є декілька підходів. Найвуж-
чий підхід розуміє під корпоративним управлінням су-
купність правил і норм (механізмів), які забезпечують
захист власників акцій від можливої опортуністичної
поведінки менеджерів. Подібне трактування корпора-
тивного управління виходить з того, що корпоративні
структури утворені безліччю дрібних акціонерів, а
власність практично відокремлена від управління. Інший
підхід розширює поняття учасників корпоративного
управління. Це не лише акціонери і менеджери, але і інші
інвестори, перш за все — кредитори компанії. Послідов-
но розширюючи список учасників, можна підійти до
розширеної концепції, яка називається теорією зацікав-
лених осіб або концепцією стейкхолдерів. У її рамках
корпоративні структури представляють не лише акціо-
нери і менеджери, але і безліч інших фізичних і юри-
дичних осіб, які мають свої інтереси в її діяльності. Це
наймані працівники, місцеві органи влади, банки, поста-
чальники, споживачі — цей список охоплює як фінан-
сових, так і не фінансових інвесторів в діяльності кор-
поративних структур, які можуть вплинути на їх роботу.
Останніми роками у ряді європейських досліджень,
враховуючи важливість екологічних проблем, навіть все
населення, що проживає на території, де розташована
корпоративна структура, відносять до її стейкхолдерів.
У такому аспекті корпоративне управління — це меха-

нізми встановлення балансу інтересів між зацікавлени-
ми учасниками бізнесу, або сукупність інститутів, що
стимулюють менеджмент піклуватися про інтереси всіх
учасників діяльності корпоративної структури.

Майже всі дослідники сходяться у думці, що для
України актуальним є розгляд корпоративного управл-
іння в найбільш широкому трактуванні. Це пов'язано,
як із спадщиною соціалістичних часів, так і з особли-
вою роллю стосунків органів влади і бізнесу, а частко-
во і з тим, що в Україні сьогодні важко виявити розпо-
рошену власність дрібних акціонерів.

У світі спостерігається тенденція до зміцнення підва-
лин регулятивної системи корпоративних відносин.
Жодна з країн не має повністю досконалої системи кор-
поративного управління. Більшість дослідників ви-
діляють три основні (класичні) моделі корпоративного
управління: англо-американську, японську та західноє-
вропейську (німецьку). І вони є основою, першоджере-
лом і прикладом для формування цілого ряду інших
моделей корпоративного управління в різних державах
Світу.

За кілька останніх десятиліть корпоративне управ-
ління стрімко змінювалось і укорінювалось у багатьох
країнах світу, в багатьох компаніях, що дало вченим
матеріал для виокремлення основних системоутворю-
ючих елементів, за якими класифікуються моделі кор-
поративного управління. До таких можна віднести:
структуру ключових учасників та безпосередніх
суб'єктів; форми взаємодії між учасниками корпоратив-
ного управління; нормативно-правове забезпечення
роботи компанії; ставлення до розкриття та оприлюд-
нення корпоративної інформації; моніторинг діяльності
компанії.

Історично першою набула визнання та почала актив-
но аналізуватись англо-американська (іноді — амери-
канська) модель корпоративного управління.

Ключовими учасниками англо-американської мо-
делі корпоративного управління є управляючі, дирек-
тори, акціонери, урядові структури, біржі, суспільні
організації, консалтингові фірми, що надають консуль-
тативні та інші послуги корпораціям або акціонерам
щодо питань управління та голосування. Але основни-
ми суб'єктами фактично є менеджери, директори та ак-
ціонери [8, с. 115].

Специфіка їх відносин проявляється через розподіл
і володіння управлінських, контрольних повноважень та
прав власності в найбільших корпораціях. Це юридич-
ний розподіл, за яким інвестори (акціонери) не несуть
юридичної відповідальності за дії корпорації. Вони пе-
редають функції управління менеджерам і платять їм за
виконання цих функцій як своїм агентам за ведення цих
справ — плата за "агентські послуги".

Структура акціонерів цієї моделі: міноритарії орга-
нізації, робітники компанії. При цьому акцент зміщуєть-
ся історично від індивідуальних (переважно дрібних)
інвесторів до інституціональних (представлених певни-
ми організаційними структурами з великими можливо-
стями капітальних вкладень), а робітники як інвестори
стали посередньою ланкою.

Проте в американській моделі не прослідковують-
ся категоричні відмови від певного класу акціонерів,
оскільки кожен з цих класів є переважаючим чи/та



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71

більш вигідним у певній сфері і масштабі бізнесу. Так,
дрібні акціонери та акціонери-робітники після Другої
світової війни фактично забезпечували стабільне фун-
кціонування та поступове розширення корпоративного
сектора. Така увага з боку робітників до корпорацій
була пов'язана з тим, що акції компаній на ринку зрос-
тали, і капітальні вкладення населення у корпорації були
вигідні обом сторонам.

Ідея робітників-акціонерів стала дуже популярною
на початку XX ст. В її основі покладено прагнення лідерів
американських компаній досягти більшої відданості та
продуктивності, а також підвищити свій статус перед
суспільством, особливо при виході на світові ринки.
Найповніше обгрунтування цьому феномену дав Л. Кел-
со. Саме він висунув ідею про те, що корпорації повинні
фінансуватись усіма зацікавленими контрагентами —
інвесторами, постачальниками, споживачами і робітни-
ками [6, с. 72].

Процеси інтеграції та глобалізації, прагнення роз-
ширити межі діяльності та збільшити прибутки при
мінімізації витрат за рахунок дешевшої іноземної сиро-
вини і робочої сили змусили найбільші американські
корпорації шукати таких інвесторів, які зможуть забез-
печити компанії масштабні капіталовкладення та техно-
логії, якісний управлінський штат. Це призвело до дом-
інування в структурі акціонерів американських компаній
великих інституційних інвесторів в особі банків, інвес-
тиційних і та інших фондів, інших компаній.

До складу Ради директорів американських та англій-
ських компаній входять як "внутрішні" (інсайдери), так
і "зовнішні" (аутсайдери) члени. При цьому інсайдери в
компанії є виконавчими, а аутсайдери — невиконавчи-
ми директорами. Традиційно головою ради директорів
і головним виконавчим директором була одна особа.

В англо-американській моделі корпоративного уп-
равління питання взаємовідносин між учасниками виз-
начені чітко. Акціонери можуть здійснювати своє пра-
во голосу, але при цьому не бути присутніми на зборах.

Загалом контроль над менеджментом компанії
здійснюється в інтересах акціонерів. Так, дисципліна
менеджменту в цій моделі корпоративного управління
здійснюється або шляхом продажу акцій акціонерами,
або через корпоративний ринок (шляхом злиття та по-
глинання).

Ще однією значною особливістю сучасних амери-
канських корпорацій стає перехід від класичної індиві-
дуалістичної системи цінностей до комунікативної, сис-
теми співдружності та згоди між учасниками моделі, між
учасниками та навколишнім середовищем, акцепти
зміщуються в бік корпоративної соціальної та екологі-
чної відповідальності.

У напрямі формування такої системи цінностей ши-
роко застосовуються нові маркетингові моделі та транс-
формується уявлення про корпорацію як про звичайну
підприємницьку структуру, що існує лише для отриман-
ня прибутку більшого, ніж у конкурентів [7, с. 94].

Таким чином, американська модель є досить демок-
ратичною і плюралістичною щодо структури акціонерів
компанії, характеризується значним ступенем регламен-
тації, проте залишає за компанією право вирішення ряду
важливих питань, власність має тенденцію до укрупнен-
ня (злиття, поглинання чи проста інтеграція без об'єд-

нання в єдину підприємницьку структуру), компанії в ній
характеризуються значним інноваційним потенціалом та
творчим пошуком для забезпечення ефективного фун-
кціонування і розширення меж діяльності.

Другою класичною моделлю корпоративного управ-
ління є японська, яка базується навколо основного бан-
ку і кейрецу (фінансово-промислова сітка (група)). Банк
надає своїм корпоративним клієнтам кредити і послуги
з випуску цінник паперів, веденню розрахункових ра-
хунків і консалтингові послуги. Цей банк найчастіше і є
основним внутрішнім акціонером компанії, що фактич-
но неможливо в попередній моделі, оскільки антимо-
нопольне законодавство не дає можливості одному бан-
ку грати таку кількість ролей і мати на компанію такий
вплив. Отже, основними суб'єктами моделі є: головний
банк, пов'язаний з корпорацією афілейована корпора-
ція або кейрецу, правлінні та уряд. Незалежні акціоне-
ри фактично неспроможні впливати на політику фірми,
тому їх кількість є доволі незначною [5, с. 98].

Визначальною рисою даної моделі є те, що держа-
ва в особі своїх органів бере активну участь у діяльності
японських корпорацій і всіляко намагається сприяти
вдосконаленню системи корпоративного управління. З
30-их років XX ст. японський уряд проводить активну
економічну політику, спрямовану на підтримку націо-
нальних компаній. Вона виражена в офіційному чи не-
офіційному представництві уряду в Раді директорів і в
допомозі компанії, коли вона знаходиться у важкому
фінансовому положенні. При цьому ринок акцій цілком
знаходиться в руках фінансових організацій і корпо-
рацій. Рада директорів внаслідок вищевказаної струк-
тури акціонерів майже повністю представлена внутріш-
німи учасниками, тобто виконавчими директорами, ке-
рівниками великих відділів, правління. Якщо протягом
тривалого часу фінансові показники компанії будуть
низькими, то банк або кейрецу звільняють частину (всіх)
директорів і призначають нових, Крім того, для даної
моделі характерною рисою є призначення в раду дирек-
торів відставних чиновників різних міністерств і ві-
домств, що мають значний вплив на діяльність компанії,
на її орієнтацію щодо виробництва, ринкового сегмен-
ту тощо. Саме тому необхідною умовою для таких осіб
є зв'язок не дише з займаною посадою, а й зі сферою
діяльності корпорації. При цьому рада директорів чи-
сельно перевищує наявну в англо-американській і
німецькій моделях і може сягати 50 і більше представ-
ників.

Механізм взаємодії між ключовими учасниками
японської моделі спрямований на підвищення рівня до-
віри між ними та забезпечення більш щільної взаємодії
— японські "корпорації-держави" зацікавлені в дов-
гострокових, переважно афілійованих акціонерах, а
неафілійованих намагаються виключити з цього кола.
Матеріали про діяльність компанії доступні кожному
акціонеру. Крім того, як і в американській моделі, ак-
ціонери можуть голосувати поштою, тобто їм не обо-
в'язково бути присутніми на загальних зборах акціо-
нерів. Але щорічні загальні збори акціонерів в даній
моделі — чиста формальність, і корпорації не вітають
будь-які зауваження щодо їх діяльності.

Законодавче забезпечення японської моделі корпо-
ративного управління має дві особливості. По-перше,
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законодавство щодо діяльності корпорацій безпосеред-
ньо випливає з тенденцій промислової і торговельної
політики держави, що розробляються урядовими
міністерствами. А саме ці міністерства і управляють кор-
пораціями. Останні кілька десятків років спостерігаєть-
ся певна лібералізація такої політики та прагнення за-
безпечити образи відкритості при виході на світові рин-
ки, але вони є незначними за світовими стандартами.
По-друге, існує незалежне регулювання японського
ринку державними агентствами. Хоча законодавство
про цінні папери та фондову біржу фактично було ско-
пійоване з американського, що фактично мало призве-
сти до більшої відкритості і демократичності політики
щодо діяльності корпорацій, особливо фінансових по-
середників, але в ньому, центральне місце так і посідає
держава з її виключним правом формувати політику
діяльності корпорацій та органи, що мають її впровад-
жувати [7, с. 110].

Специфічним елементом цієї моделі є сам менеджмент,
що здійснюється в середині компанії. Якщо США та ще ряд
країн англо-американської моделі лише в останні роки при-
ходять до розуміння необхідного співіснування традиції та
новаторства, то Японія живе за цим принципом.

Суть японського менеджменту полягає в управлінні
людьми, причому японці ніколи не мають на увазі однієї
людини (особи), на відміну від американців, а орієнту-
ються на групу людей. Крім того, в Японії існує тради-
ція беззаперечного підкорення старшому за віком, яка
знаходить своє широке застосування не тільки в рам-
ках сімей, а й у виробничих групах [8, с. 132].

На думку японського фахівця з корпоративного уп-
равління Хідекі Иосіхара, є шість характерних ознак
японського управління.

1. Гарантія зайнятості і створення, обстановки до-
вір'я. Такі гарантії ведуть до стабільності трудових ре-
сурсів і зменшують плинність кадрів. Стабільність є сти-
мулом для робітників і службовців, вона зміцнює відчут-
тя корпоративної спільності, гармонізує відносини ря-
дових співробітників з керівництвом.

2. Гласність і цінності корпорації. Коли всі рівні уп-
равління і робітники починають користуватися загальною
базою інформації про політику і діяльність фірми, роз-
вивається атмосфера участі і загальної відповідальності,
що покращує взаємодію і підвищує продуктивність.

3. Управління, засноване на інформації. Інформація
в японських корпораціях виступає одним з найголовні-
ших ресурсів, індикатором якості товару, викопаних робіт
та наданих послуг. Перевірки надійності та валідності
інформації тут — явище необхідне і досить звичайне.

4. Управління, орієнтоване на якість. Президенти
фірм і керівники компаній частіше за все говорять про
необхідність контролю якості. При управлінні виробни-
чим процесом їх головна турбота — отримати точні дані
про якість.

5. Постійна присутність керівництва на виробництві
з метою швидкого виправлення поточних проблем.

6. Підтримка чистоти і порядку. Одним з істотних
чинників високої якості японських товарів є чистота і
порядок на виробництві. Керівники японських компанії
прагнуть установити такий порядок, який може бути га-
рантією якості продукції і здатний підвищити продук-
тивність завдяки чистоті і порядку [8, с. 140].

У цілому японське управління прагне поліпшити
людські відносини: узгодженість, групову орієнтацію,
моральні якості службовців, стабільність зайнятості і
гармонізацію відносин між робітниками і керівниками.

Для Японії, на відміну від США, характерним є ство-
рення ФПГ (сюданів), крос-холдингів та інших склад-
них багаторівневих структур (наприклад, сюданів), у
яких простежується наявність привілеїв для тісних взає-
мозв'язків між промисловістю та фінансами. У Японії
існує 6 основних сюданів ("Міцубісі", "Міцуі", "Суміто-
мо", "Даїчі Кангін", "Фуе", "Санва"), загальна сума
річного продажу яких становить близько 14 — 15%
національного доходу. Вони контролюють близько 50%
промислових активів країни [4, с. 85].

Таким чином, японська модель корпоративного
управління тяжіє до зниження опортунізму, сильного і
прямого впливу власника на діяльність компанії, для неї
характерне постійне укрупнення бізнесу, значна роль
держави у здійсненні управління компанією, внутрішнє
середовище діяльності фірми є фактично неринковим,
проте присутня постійна конкурентна боротьба між
олігополістичиними структурами в галузі, характерне
недопущення великої кількості іноземних компаній на
внутрішні ринки, прагнення вийти на міжнародні ринки
збуту, а також менша демократичність у відношенні до
дрібних акціонерів.

Остання класична модель корпоративного управ-
ління — німецька. Німецька модель корпоративного
управління — це узагальнений термін для практики кор-
поративного управління в більшості країн Західної Євро-
пи. Поширена також назва — західноєвропейська мо-
дель корпоративного управління.

Риси цієї моделі характерні для Німеччини, Нідер-
ландів, Скандинавії, Франції, Бельгії. Певні її елементи
характерні для Швеції та Швейцарії. Відмінність моде-
лей корпоративного управління у Швеції та Швейцарії
від безпосередньо німецької полягає в тому, що вона
має більшу соціальну спрямованість.

Ключовими учасниками німецької моделі корпора-
тивного управління є банки і корпорації, які тут можуть
бути і є доволі великими акціонерами.

Двопалатне правління — унікальна риса німецької
моделі корпоративного управління. Німецькі корпорації
керуються Спостережною радою і Правлінням. Спосте-
режна рада призначає і розпускає Правління, затверд-
жує рішення керівництва, надає пропозиції Правлінню.
Спостережна рада збирається найчастіше 2 — 4 рази за
рік (за необхідності збори можуть відбуватися навіть ча-
стіше). Фактично Спостережна рада відповідає за стра-
тегію розвитку корпорації, а Правління — за тактику (ке-
рівництво компанією кожного дня). При цьому Правлін-
ня створюється виключно з представників компанії, а до
Спостережної ради входять представники робітників та
акціонерів (тобто лише афілійовані аутсайдери).

Склад і чисельність Спостережної ради визначаєть-
ся законами про промислову демократію і рівність служ-
бовців. Є дві характеристики керівних органів компанії,
за якими ця модель відрізняється від англо-американсь-
кої та японської: чисельність спостережної ради визна-
чається виключно законом і не може бути зміненою
рішенням компанії; до ради обов'язково входять пред-
ставники робітників.
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Законодавство складається з федеральних та місце-
вих законів, які регулюють діяльність акціонерних то-
вариств. Федеральні закони включають у себе закони
про акціонерні товариства, фондові біржі, комерційні і
організації, склад спостережної ради тощо. Але безпо-
середнє, регулювання діяльності бірж здійснюють
місцеві органи влади. Федеральне агентство з цінних
паперів було створене лише в 1995 р. Крім того, німець-
ка законодавча база намагається охопити інтереси
службовців, корпорацій, банків та акціонерів, хоча в
цілому система орієнтована саме на банки та корпорації.
Уряд також є великим акціонером, як і в двох вищевка-
заних, і користується рядом значних переваг [8, с. 143].

Щодо визначення вітчизняної моделі корпоратив-
ного управління, то на початковому етапі її існування
склалися передумови для розвитку як англо-амери-
канських, так і західноєвропейських характеристик, але
поступово проявлялося домінування рис банківсько
орієнтованих моделей. Незважаючи на це, однозначно
віднести вітчизняну модель корпоративного управлін-
ня до західноєвропейської не можна, оскільки є певні
ознаки, що дозволяють говорити про її особливості. Так
дослідники, аналізуючи моделі корпоративного управ-
ління, поширені на африканському континенті, зазна-
чають, що основні прибутки (зазвичай тіньового харак-
теру) формуються у власників корпорацій за рахунок
експлуатації природних ресурсів та низької оплати
праці. Така ситуація нагадує вітчизняну з її ресурсно-
експортною орієнтацією та жалюгідним станом у сфері
заробітної плати найманих працівників. Зважаючи на це,
створену в українських компаніях систему корпоратив-
ного управління можна визначити як модель перехідно-
го типу з домінуванням західноєвропейських рис, в якій
значну роль відіграють фінансово-промислові групи (що
створює передумови для відносин неформального ха-
рактеру), а риси англо-американської моделі носять, у
цілому, штучний характер та їхній вплив у перспективі
послаблюватиметься.

ВИСНОВКИ
Модель корпоративного управління, яка застосо-

вується на підприємствах України, потребує негайного
вдосконалення та доопрацювання. Розвиток корпора-
тивного управління повинен проходити у напрямі вдос-
коналення корпоративного законодавства, управління
власністю корпоративних структур та дивідендної по-
літики, а також у практичну діяльність повинні бути зап-
роваджені загальноприйняті та національні принципи
корпоративного управління.
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Аналіз сучасного стану розвитку машинобудівних

підприємств дозволяє зробити висновок про дисбаланс у
системі управління основною і обслуговуючою діяльністю.
Очевидним фактом є те, що більшість вітчизняних
підприємств, зосередивши увагу на основних конкурентних
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THE MODEL OF MACHINE-BUILDING PLANT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

У статті наведено причини відставання інфраструктурних підрозділів машинобудівних

підприємства України. Узагальнено модель управління системою інфраструктурних підрозділів,

що включає планування і оцінку ефективності наявних потужностей з метою подальшого прий-

няття рішення щодо ліквідації і виведення на аутсорсинг малоефективних видів діяльності або

трансформації шляхом реструктуризації підрозділів, або розвитку інфраструктурних підрозділів

у складі підприємства шляхом реінжинірингу і оперативного регулювання процесів. Описано

методи реструктуризації інфраструктурних служб через виділення їх у дочірні фірми, незалежні

компанії на правах оренди майна підприємства, через утворення машинобудівних холдингів зі

злиттям інфраструктурних потужностей. Виділено переваги, недоліки та особливості реалізації

кожного з методів реструктуризації системи інфраструктури. Підсумовано очікуваний ефект

від реалізації моделі створення єдиного промислового холдингу із об'єднанням інфраструк-

турних ресурсів в єдиний централізований або частково децентралізований інфраструктурний

центр.

The article shows the reasons of the infrastructural departments' backlogs at the machine building

plants of Ukraine. The model of infrastructural system management is summarized. It includes

planning and evaluation of infrastructural capacities' efficiency with the purpose of future decision-

making in favor of whether liquidating and outsourcing inefficient activities, or transforming through

restructuring, or developing infrastructural departments by reengineering and operational control

of its processes. There is detail description of restructuring methods covered in the article that offers

three options such as picking out infrastructural department and setting on its base a subsidiary

company, setting infrastructural department apart as an individual company and renting

infrastructural assets to it, or creating machine-building holding and merging separate infrastructural

capacities into one center. Pros and cons as well as implementation procedure of all the methods

are analyzed in the article. The expected outcomes of the creation of single machine building holding

with centralized or partially decentralized infrastructural center are summarized.
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перевагах, практично втратили контроль над допоміжними
підрозділами, а отже, перетворили інфраструктуру підприє-
мства на слабку ланку у системі управління підприємством.
У той же час, ефективна інфраструктурна діяльність є не
тільки фундаментом для стабільної роботи всього підприє-
мства, а і джерелом додаткового доходу і конкурентних пе-
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реваг на спеціалізованих ринках інфраструктурних про-
дуктів і послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми трансформації основної та інфраструктурної
діяльності промислових підприємств в умовах ринкової еко-
номіки грунтовно вивчали такі автори, як О.Г. Мокроносов і
О.І. Чучкалова, Д.Ю. Нікологородский, Н.Г. Пігуль, Н.А. Дех-
тяр, К.В. Селезньов, С.М. Савченко та інші. У своїх працях
вони розглядають найбільш ефективні способи переформа-
тування діяльності пострадянських промислових
підприємств на рейки капіталістичного господарства. Про-
те питання інфраструктурного управління рідко розглядаєть-
ся виокремлено через призму побудови моделі інфраструк-
турного управління, стадійності її впровадження, альтерна-
тивних сценаріїв розвитку і показників оцінки ефективності
інфраструктурного менеджменту.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Розробити модель управління інфраструктурою маши-

нобудівного підприємства, проаналізувати стадійність її
впровадження і запропонувати альтернативні шляхи розвит-
ку системи інфраструктурного менеджменту.

РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Однією з основних причин складного становища вітчиз-

няних промислових підприємств є значний спад виробницт-
ва, не завантаженість виробничих потужностей підприємств
при одночасному збереженні у складі цих підприємств знач-
них інфраструктурних фондів (приміщення під складські,
ремонтні, інструментальні потреби, додаткове устаткуван-
ня, об'єкти соціальної інфраструктури), утримання і експ-
луатація яких є економічно виправдана лише при умові ви-
пуску підприємством тих обсягів продукції, які забезпечу-
вали б повне завантаження його виробничих потужностей
[1, с. 42—44]. Ця ситуація призводить до збільшення частки
накладних витрат, внаслідок чого собівартість виготовлен-
ня продукції починає перевищувати її ринкову ціну. Як на-
слідок, відбувається зростання дефіциту оборотних коштів,
що призводить до зростання заборгованості і неможливості
випускати продукцію навіть у тих обсягах, на які є платосп-
роможний попит. Серед шляхів подолання зовнішніх пере-
шкод, і внутрішніх обмежень у розвитку високоефективної
і конкурентоспроможної інфраструктурної діяльності буде
розглянуто декілька альтернативних шляхів розвитку сис-
теми управління інфраструктурою підприємств:

1) оперативне регулювання без організаційних змін;
2) реструктуризацію;

Оцінка ефективності інфраструктури  

Задовільна Незадовільна 

Оперативні заходи                  Реструктуризація 
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реструктуризації і 
оцінка кожного 

варіанту 

Ліквідація підрозділу  

Планування 
бажаного рівня 
розвитку системи 

інфраструктури  

Укладання договору 
на аутсорсинг 
інфраструктурних 

функцій  

Проведення 
реінжинірингу 
бізнес-процесів                   

Оцінка ризиків і вибір методів зниження цих ризиків 

Розробка і реалізація плану 
реструктуризації 

Вибір варіанту реструктуризації 

Створення дочірніх 

підприємств на базі 
інфраструктурних 

підрозділів 

Укладання орендних 

договорів із 
інфраструктурними 

підрозділами 

Об’єднання у 
холдинг з єдиним 

інфраструктурним 

центром 

Аналіз і оцінка ефективності проведених заходів 

Позитивна оцінка Негативна 

Проведення коригувальної дії 

Рис. 1. Модель управління інфраструктурою машинобудівного підприємства
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3) ліквідація підрозділу із виведенням на аутсорсинг
інфраструктурних функцій.

На основі аналізу зовнішнього і внутрішнього середо-
вища необхідно оцінити відповідність характеру функціо-
нування основного виробництва та інфраструктурних
підрозділів сучасним вимогам і плановим показникам ефек-
тивності інфраструктурних підрозділів. Залежно від ступе-
ня невідповідності приймається рішення про адаптаційні дії.
Якщо виявлена невідповідність є несуттєвою або взагалі
відсутня, подальша робота підприємства повинна вибудо-
вуватися за принципами  реінжинірингу окремих бізнес-про-
цесів і оперативних заходів регулювання інфраструктурної
діяльності, які потім оцінюються з точки зору ефективності

досягнутої мети [2, с. 45—53]. Це дозволяє самостійно без
залучення аутсорсингу чи необхідності реструктуризації
компанії підвищити ефективність роботи окремих інфраст-
руктурних підрозділів або їхніх структурних одиниць. Також
можливий варіант, коли при задовільній оцінці роботи
інфраструктурного підрозділу керівництво планує створи-
ти на його базі окреме підприємство і отримувати додатко-
вий дохід від діяльності на зовнішньому ринку інфраструк-
турних товарів і послуг. У такому випадку доцільним є прий-
няття рішення про реструктуризацію підрозділу за декіль-
кома варіантами [3, с. 5—15]. Для визначення найбільш оп-
тимального способу реструктуризації наявних інфраструк-
турних підрозділів необхідно розглянути і оцінити витрати,

Таблиця 1. Порівняльна характеристика варіантів реструктуризації підрозділів

машинобудівної інфраструктури

Варіант 
реструктуризації 

Переваги Недоліки 

1. Укладання 
орендних договорів 
із структурними 
підрозділами 

1. Простота реалізації, впровадження 
можна проводити поступового, в міру 
готовності підрозділів до самостійної 
роботи. 
2. Можливість, здійснювати координацію 
діяльності організацій, що орендують 
майно підприємства, шляхом 
коригування договорів оренди, а також 
перешкоджати виходу новостворених 
фірм зі складу виробничої системи 
підприємства. 
3. Зростає самостійність структурних 
підрозділів, що дозволяє їм більш гнучко 
пристосовувати свою діяльність до умов і 
вимог ринку, збільшуючи зацікавленість 
структурного підрозділу в підвищенні 
ефективності своєї діяльності. 
4. З'являється можливість отримання 
підприємством додаткового доходу за 
рахунок здачі в оренду майна, яке не 
може бути в силу тих чи інших обставин 
ефективно використане самим 
підприємством 

1. Практично відсутня система 
гнучкого оперативного регулювання 
діяльності фірм, які орендують 
майно підприємства. 
2 . Передача частини майна 
підприємства в оренду незалежним 
організаціям може ускладнити 
організацію виробничого процесу на 
самому підприємстві. 
3. Виділення зі складу підприємства 
ряду самостійних фірм і поява у них 
власних економічних інтересів 
можуть порушити сформовані 
виробничо-технологічні зв'язки. 
4. Немає зацікавленості 
новостворених фірм в ефективній 
роботі і виживанню підприємства, 
що передає своє майно у оренду 

2. Створення 
дочірніх підприємств 

1. Можливість надання самостійності у 
вирішенні оперативних питань ряду 
структурних підрозділів. 
2. Можливість збереження виробничої 
схеми підприємства як єдиного цілого. 
3. З основного підприємства знімається 
тягар фінансування підрозділів, 
функціонування яких не є критичним для 
розвитку основного виробництва. 
4. Для формування статутних капіталів 
дочірніх фірм легше залучити кошти 
сторонніх інвесторів 

1. Можливість виникнення 
передумов до розпаду виробничої 
системи підприємства у результаті 
виходу з неї ряду важливих 
структурних підрозділів. 
2. Зміна сформованих виробничо-
технологічних зв'язків. 
3. Велика підготовча робота, 
пов’язана із створенням і еєстрацією 
нових юридичних осіб, необхідністю 
у ряді випадків змінити характер і 
зміст діяльності виробничо-
технологічних і економічних 
підрозділів 

3. Перетворення у 
компанію-холдинг 

1. Підвищується ступінь незалежності 
структурних підрозділів, реорганізованих 
у самостійні підприємства. 
2. Збільшується зацікавленість 
підрозділів у результатах власної 
діяльності. 
3. Зберігається цілісність виробничої 
системи підприємства, тобто існує 
можливість регулювання діяльності 
окремих юридичних осіб, що входять у 
склад компанії, при необхідності є 
можливість об'єднувати зусилля всіх 
підрозділів для вирішення завдань 
компанії. 
4. Створюються сприятливі умови для 
залучення коштів сторонніх інвесторів 
для розвитку перспективних проектів. 
5. Діяльність головної компанії 
концентрується на вирішенні виключно 
стратегічних завдань. 
6. Порівняно легко врахувати виробничо-
технологічні особливості окремих 
підприємств 

1. Складність формування холдингу, 
обумовлена необхідністю створення 
ряду нових юридичних осіб та 
налагоджування нової системи їх 
взаємодії.  
2. Можливість застосування такої 
моделі лише на тих підприємствах, зі 
складу яких можна виділити кілька 
досить самостійних інфра-
структурних підрозділів, які не є 
постійно завантаженими в рамках 
одного підприємства і можуть 
виконувати аналогічні функції на 
інших підприємствах 
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результати і ризики, що виникають в процесі реалізації кож-
ного з них. Структура більшості машинобудівних підпри-
ємств дозволяє порівняно легко виділяти підрозділи, здатні
самостійно або майже самостійно здійснювати виробничу
чи господарську діяльність. При формуванні таких порівня-
но самостійних фірм керівництво підприємства може вирі-
шити, принаймні, два завдання: зберегти цілісність підприє-
мства і підвищити роль інфраструктурних підрозділів в ефек-
тивній роботі.

У разі, якщо відхилення фактичних показників ефектив-
ності інфраструктурних підрозділів від планових є досить
суттєвим доцільними є повна або часткова ліквідація інфра-
структурного підрозділу з подальшим укладанням догово-
ру на аутсорсинг, або реструктуризація роботи підприєм-
ства.

Пропонуємо представити модель управління системою
інфраструктурних підрозділів підприємства у вигляді комп-
лексу послідовних дій (рис. 1).

Проаналізуємо найбільш доцільні варіанти трансфор-
мації машинобудівних підприємств і їх інфраструктурних
підрозділів.

1. Створення дочірніх підприємств. Цей варіант перед-
бачає заснування на базі ряду інфраструктурних підрозділів,
які, як правило, не мають суттєвого впливу на конкурентні
переваги компанії, самостійних фірм. До дочірніх можуть
бути віднесені підрозділи, що здійснюють випуск продукції
та надають послуги другорядного значення, а також обслу-
говування об'єктів соціальної інфраструктури. У дочірні
фірми доцільно перетворювати і підрозділи, здатні викори-
стовувати науково технологічні розробки основного
підприємства з метою організації виробництва нових видів
продукції (система венчурних фірм).

2. Укладання орендних договорів із інфраструктурни-
ми підрозділами підприємства. При реалізації цього варіан-
ту все майно підприємства залишається у його власності.
Одночасно на базі структурних підрозділів підприємства або
на основі залучення коштів приватних осіб і сторонніх орган-
ізацій створюються незалежні фірми, які отримують право
на використання майна підприємства за допомогою укла-
дення договору оренди. Подібна схема може використову-
ватися щодо всіх структурних підрозділів підприємства або
стосовно незалежних, новостворених фірм, які беруть в
оренду майно машинобудівного підприємства. Цей варіант
структурної реорганізації є раціональним, якщо підприєм-
ство залишається власником свого майна. Доцільним є ви-
користання цього методу в якості підготовчого етапу при
перебудові підприємства у компанію-холдинг.

3. Об'єднання незалежних машинобудівних підпри-
ємств у єдиний холдинг. На базі самостійних акціонерних
товариств створюється головна компанія-холдинг, яка ко-
ординує їх діяльність. Діяльність холдингових компаній ре-
гулюється Законом України "Про холдингові компанії в Ук-
раїні". Відповідно до цього Закону, "холдингова компанія є
акціонерним товариством, яке володіє, користується та роз-
поряджається пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше
корпоративних підприємств. Корпоративне підприємство —
господарське товариство, холдинговим корпоративним па-
кетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та
розпоряджається холдингова компанія"[4]. Компанія-хол-
динг виконує функції власника пакетів акцій акціонерних
товариств, найчастіше контрольних, і на цій основі здійснює
загальне стратегічне управління і координацію всієї діяль-
ності холдингу. Об'єднання машинобудівних підприємств в
холдинг дозволяє забезпечити раціональне поєднання до-
сить високого ступеня самостійності окремих підприємств
(особливо при вирішенні оперативних питань) з можливістю
збереження цілісності виробничої системи. Об'єднання зу-
силь інфраструктурних підрозділів різних підприємств доз-
воляє скоротити витрати і чисельність інфраструктурних

служб, підвищити якість надання послуг за рахунок залу-
чення найкращих практик та передачі досвіду між підприє-
мствами, забезпечити надійність і впевненість у своєчасності
і прогнозованій якості отримуваних інфраструктурних то-
варів і послуг. Найбільш ефективно перетворювати в хол-
динг машинобудівні підприємства, інфраструктурні підроз-
діли яких розташовані на різних виробничих майданчиках,
можуть працювати як практично незалежні виробництва,
мають часткову завантаженість і вільні ресурси для надан-
ня аналогічних послуг іншим підприємствам (табл. 1).

Після оцінки ефективності запропонованих шляхів рес-
труктуризації і вибору найбільш прийнятного варіанта, роз-
робляється і реалізується план проведення реструктуризації
підприємства: розробляються функціональні та інфор-
маційні системи процесів інфраструктурного виробництва і
управління; затверджується організаційна структура управ-
ління (кількість рівнів управління, структурних підрозділів,
взаємовідносини); аналізується термін окупності інвестицій.
Сценарії реструктуризації у кожному випадку різні з ураху-
ванням індивідуальних особливостей підприємства і цілей
проведення реформ. Незважаючи на суб'єктивну місію і
стратегічні цілі кожної організації, заходи, що проводяться
під час реструктуризації машинобудівного підприємства
можна розділити на три основні групи: економічні, органі-
заційні, правові. У процесі реалізації економічних заходів
виконується оцінка ситуації, можливостей підприємства;
налагоджується система економічних взаємовідносин, зат-
верджуються перелік форми господарських договорів, виз-
начається методика ціноутворення на продукцію та послуги
новостворених інфраструктурних підприємств; обгрунто-
вується потреба в робочих ресурсах. У рамках вирішення
організаційних питань здійснюється перегляд і створення
нових організаційних структур управління з перерозподілом
повноважень, вирішуються кадрові проблеми, розробляєть-
ся бізнес-план, визначаються відповідальні та терміни реа-
лізації заходів. Правові проблеми пов'язані з відчуженням
"дочірнього" підприємства у самостійну юридичну особу,
отриманням необхідних ліцензій, вирішення питань про пе-
редачу майна на основі орендних відносин, розробкою па-
кетів господарських договорів.

Останнім часом все більшої популярності серед вітчиз-
няних підприємств набуває варіант об'єднання окремих ма-
шинобудівних підприємств у промислові холдинги. Варто
навести приклад вітчизняних машинобудівних холдингових
компаній, що найбільш ефективно здійснюють свою
діяльність на внутрішньому та зовнішніх ринках: "Азовма-
шінвест Холдинг", Холдингова компанія ВАТ "АвтоКраз",
НПК "Гірські машини" та ін. Так, за підсумками роботи за
2011 р. НВК "Гірничі машини" показав збільшення обсягу
випуску продукції порівняно з 2010 р. на 94%. Насамперед,
це пов'язане із впровадженням низки операційних та орган-
ізаційних заходів, розвитком інвестиційної програми з мо-
дернізації та реконструкції виробничих потужностей, а та-
кож із виділенням в окрему функцію сервісного обслугову-
вання і торгових представництв.

У холдингових компаніях можемо виділити два спосо-
би організації інфраструктурної діяльності:

— централізований — всі товари і послуги інфра-
структурного характеру надаються з єдиного інфраструк-
турного центру, що створений на базі підрозділів
підприємств, що увійшли у холдинг;

— змішаний (частково децентралізований) — силами
єдиного інфраструктурного центру вирішуються основні
ремонтні, закупівельні, збутові, бухгалтерські, юридичні,
кадрові потреби підприємств, проте мінімально необхідна
кількість інфраструктурних співробітників залишається у
штаті кожного підприємства для виконання аварійних чи
нескладних робіт (поточний ремонт обладнання, прибиран-
ня, охорона приміщень).
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Всі варіанти підвищення ефективності, що супроводжу-
ють прийняття рішення про об'єднання окремих машинобу-
дівних підприємств в єдиний машинобудівний холдинг мож-
на умовно об'єднати в декілька груп:

— виробничо-технологічна ефективність, отримана за
рахунок об'єднання зусиль різних інфраструктурних служб
у єдину систему: переваги отримані від спеціалізації і наяв-
ного досвіду у роботі із допоміжними і обслуговуючими опе-
раціями, ритмічність поставок, підвищення якості матеріалів
і комплектуючих за рахунок ширшої бази постачальників,
постачання "точно в час", економія сировини і матеріалів,
складських приміщень, підвищення якості і швидкості об-
слуговування та ремонту обладнання, транспортно-складсь-
кого забезпечення та інше;

— фінансово-економічна ефективність, досягнута
шляхом якісної зміни фінансово-економічних показників:
розподілу інвестицій, надходження виручки від реалізації
продукції, показників рентабельності різного характеру,
показників прибутковості різного характеру, вартості акцій
та розміру дивідендів, рівня конкурентоспроможності
тощо;

— соціально-екологічна ефективність, отримана за ра-
хунок якісної зміни таких показників, як кількість робочих
місць, рівень заробітної плати, стан безпечності виробницт-
ва, рівень соціального захисту працівників і членів їх сімей,
цінності продукції для споживачів, ступеня екологічної без-
пеки і інше;

— інформаційно-організаційна ефективність, отрима-
на за рахунок якісної зміни інформаційних та організаційних
показників: ступеня інформованості про зміну зовнішніх
факторів, рівня організації інформаційних потоків усередині
підприємства, рівня кооперації (взаємодії) між суб'єктами
всередині холдингу, ступеня гнучкості у прийнятті організа-
ційних та управлінських рішень;

— ефективність від спільної інвестиційної діяльності за
рахунок більш раціонального використання матеріальних і
фінансових ресурсів у часі і між різними проектами, що по-
зитивно відбивається на термінах виконання та вартості про-
ектів;

— ефективність від використання переважної більшості
основних засобів — підвищує ефективність використання
необоротних активів за рахунок підвищення тривалості їх
використання, скорочення ремонтної бази, що призводить
до економії фінансових і трудових ресурсів;

— ефективність від спільної допоміжної діяльності. За
рахунок інтеграції інфраструктурних підрозділів різних ма-
шинобудівних заводів зменшуються витрати на управління
фінансовим і матеріальними ресурсами: шляхом розробки
більш ефективних схем управління запасами сировини, ма-
теріалів і готової продукції, раціоналізації податкової пол-
ітики всієї корпорації і кожного підприємства окремо, моб-
ільного перерозподілу фінансових ресурсів між товарними
і фінансовими ринками;

— ефективність від збільшення ринків збуту. Об'єд-
нання у холдинг дозволяє скоротити витрати на просування
товарів і послуг на ринки збуту. Збільшення надійності
інфраструктурних робіт і послуг, підвищення іміджу учас-
ників холдингу дають можливість укладати більш вигідні
договори на поставку продукції. Зростаючі фінансові мож-
ливості дозволяють більш агресивно вести себе в конку-
рентній боротьбі. Використовуючи відому торгову марку
холдингу, відносно самостійні інфраструктурні підрозділи
можуть таким чином отримати конкурентну перевагу на рин-
ку інфраструктурних послуг.

Таким чином, правильно побудована робота інфрас-
труктурних підрозділів дозволяє не тільки вчасно та якіс-
но задовольняти потреби основного виробництва голов-
ної компанії, а і розвивати інфраструктурні послуги як ок-
ремий напрямок діяльності компанії, підвищуючи її техн-

ічний рівень, зменшуючи ризики, що пов'язані зі спадами
в основному виробництві. Розвиток ефективних і конку-
рентоспроможних в умовах відкритого ринку бізнес-оди-
ниць, що займаються наданням допоміжних і обслугову-
ючих інфраструктурних послуг дозволяє створювати до-
датковий прибуток і підвищувати репутацію головної ком-
панії.

ВИСНОВКИ
При застосуванні запропонованої моделі управління

інфраструктурною системою підприємства, керівники
підприємств отримують інструмент для аналізу відповід-
ності рівня розвитку інфраструктурних підрозділів вик-
ликам ринкового середовища і стратегії підприємства та
дієвий механізм трансформації наявних інфраструктур-
них потужностей у ефективні підрозділи у складі підприє-
мства, промислового холдингу або як незалежні бізнес-
одиниці. Результатом дослідження також стало узагаль-
нення переваг та недоліків різних варіантів реструктури-
зації інфраструктурних підрозділів і виділення тих
наслідків, на які варто очікувати від впровадження про-
екту об'єднання підприємств у єдиний промисловий хол-
динг. Дана модель може бути використана для подаль-
шого вивчення шляхів оптимізації і підвищення ефектив-
ності роботи допоміжних і обслуговуючих підрозділів, а
також для обгрунтування необхідності реструктуризації
підприємств вцілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні багато світових фінансових видань пуб-

лікують інформацію про злиття та поглинання компаній
у різних секторах економіки. Угоди злиття та поглинан-
ня є найпоширенішою формою прямих іноземних інве-
стицій і є найбільш прибутковим бізнесом у країнах з
розвинутою економікою.

В Укрaїнi дaнa прaктикa тaкoж нaбирaє пoпуляр-
нocтi. Зaлежнo вiд вaртocтi, рoзмiру кoмпaнiй, злиття
тa пoглинaння мoже впливaти нa фoндoвий ринoк.

Злиття тa пoглинaння в Укрaїнi мaє певнi ocoб-
ливocтi, хaрaктеризуючиcь вoрoжим злиттям тa пo-
глинaнням, щo мaє прoтизaкoннi метoди. Тaкoж
прoблемoю є зaкритicть iнфoрмaцiї прo дiяльнicть тa
фiнaнcoвий cтaн укрaїнcьких пiдприємcтв, щo уcклaд-
нює прoведення oцiнки дiяльнocтi кoмпaнiї.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти та особливості угод злиття та поглинання, наведено

відмінності між поняттями "злиття" та "поглинання". Розглянуто основні етапи укладання угод

злиття та поглинання, причини, що спонукають компанії до укладання даних угод. Проведено

аналіз динаміки та сучасного стану ринку злиття та поглинання в Україні. Розглянуто найбільш

популярні галузі для вкладання капіталу з боку іноземних інвесторів та найбільші за обсягом

угоди злиття та поглинання в Україні за останні роки. Визначено вплив укладання угод злиття

та поглинання на економіку.

The article deals with theoretical aspects of agreements on mergers and acquisitions, shows the

differences between 'merger' and 'acquisition'. Considered the main stages of mergers and

acquisitions, the reasons that motivate companies to conclude these agreements. The dynamics of

the market and the current state of mergers and acquisitions in Ukraine were analyzed. Considered

the most popular industries for investments by foreign investors and the largest Mergers and

Acquisitions agreements in Ukraine in recent years. Learned the effects of mergers and acquisitions

in the economy.

Ключові слова: злиття та поглинання, M&A, іноземні інвестиції, монополізація.
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Пoширення прaктики злиття тa пoглинaння викликaє
iнтереc у бaгaтьoх нaукoвцiв, фiнaнcoвих aнaлiтикiв тa
менеджерiв кoмпaнiй.

Угoди злиття тa пoглинaння мoжуть пocилювaти cтaн
пiдприємcтвa нa ринку, aбo мoжуть призвеcти дo
oбмеження кoнкуренцiї. Тoму пoтрiбнo дocить ретельнo
вивчaти тa oцiнювaти нacлiдки злиття тa пoглинaння пе-
ред пiдпиcaнням вiдпoвiднoї угoди.

На жаль, не всі вітчизняні підприємства можуть кон-
курувати з світовими компаніями, які також можуть бути
ціллю для об'єднання транснаціональних компаній.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вивчення та розвиток галузі злит-
тя та поглинання зробили вітчизняні та зарубіжні вчені:
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Багриновский К.А., Бударіна Н.О., Гвардин С.В., Его-
ровна Н.Е. Ісютін С.А., Макагон Ю.В., Нікешина Н.В.,
Саблук П.Т. та ряд інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення теоретичних аспектів про-

цесів злиття та поглинання, аналіз динаміки та сучасно-
го стану ринку злиття та поглинання в Україні, його вплив
на економіку держави.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Категорії "злиття" та "поглинання" неможливо ото-

тожнювати, оскільки вони мають істотні відмінності.
Злиття тa пoглинaння — це зaгaльнa нaзвa для уciх угoд,
якi oб'єднує передaчa кoрпoрaтивнoгo кoнтрoлю у вciх
фoрмaх, включaючи купiвлю чи oбмiн aктивaми. Злиття
тa пoглинaння дoзвoляють кoмпaнiям вирiшувaти бaгaтo
cтрaтегiчних зaдaч, чи тo oтримaння ефекту вiд
мacштaбу, рoзширення геoгрaфiї дiяльнocтi, пocилення
ринкoвих пoзицiй, чи фiнaнcoвoї cили, перехiд дo нoвих,
бiльш перcпективних гaлузей, дocтуп дo передoвих
технoлoгiй.

Якщо ж розглядати окремо, то злиття — це опера-
ція направлена на добровільне об'єднання господарю-
ючих суб'єктів у нову структуру з метою збільшення
масштабів діяльності, в наслідок реорганізації відбу-
вається утворення нової юридичної особи, якій пере-
даються всі права, активи та обов'язки кампаній, які
об'єднуються. У більшості випадках даний термін вико-
ристовується при об'єднанні однакових за розміром
компаній.

Поглинання — операція, яка направлена на володі-
ння контрольного пакету акцій і, як правило, носить при-
мусовий характер.

Тобто бачимо, що різниця даних понять у примусо-
вості процесів та статусі поєднаних компаній.

Змуcити чи cпoнукaти кoмпaнiю пiти нa уклaдaння
угoди з кoнкурентoм мoжуть три групи чинникiв:

— внутрiшня пoтребa кoмпaнiї, зумoвленa неoбхiд-
нicтю пoшуку нoвoгo нaпряму чи cпocoбу cвoгo рoз-
витку;

— зoвнiшнi умoви, cпричиненi змiнoю бiзнеc-
cередoвищa, щo зaгрoжує зниженням ефективнocтi
дiяльнocтi кoмпaнiї тa змушує її шукaти нoвi шляхи
рoзвитку;

— влacнi бaжaння, плaни тa aмбiцiї менеджменту
кoмпaнiї.

За оцінкою експертів консалтингової компанії
KPMG:

— метою більше третини угод із злиття і поглинан-
ня є розширення ринків збуту;

— стимулом 20 % угод є захист частки ринку;
— близько 20 % угод мотивуються очікуваннями,

що вартість об'єднаної компанії виявиться вищою за
суму вартості окремих компаній;

— близько 7 % — розширення спектра продукції,
що випускається;

— 6 % — створення виробничого ланцюжка і кон-
центрація доданої вартості по готовому продукту в од-
них руках;

— 5 % — зменшення витрат на управління шляхом ство-
рення єдиного корпоративного центру і делегування дочірнім
компаніям тільки функції виробничих площадок [4].

Ocнoвними етaпами угoд M & A є наступні:
1. Вибiр кoмпaнiї-цiлi. Здійснюється оцінка фінан-

сового стану, та інших показників діяльності підприєм-
ства. Нa дaнoму етaпi рoзрaхoвуєтьcя приблизнa
ринкoвa вaртicть кoмпaнiї-цiлi.

2. Здійснюються переговори між сторонами, що
збираються підписати угоду злиття та поглинання.

3. Oфoрмлення угoди прo нaмiр кoмпaнiї-пoкупця
уклacти угoду M & A з кoмпaнiєю-метoю (iз зoбo-
в'язaннями кoмпaнiї-цiлi нaдaти вiдпoвiдну iнфoрмaцiю).

4. Вcебiчний aнaлiз юридичнoї, фiнaнcoвoї тa
упрaвлiнcькoї дoкументaцiї. Нa дaнoму етaпi рoзрa-
хoвуєтьcя cпрaведливa ринкoвa вaртicть кoмпaнiї-цiлi.

5. Перегoвoри для дocягнення ocтaтoчнoї угoди зa
цiнoю угoди злиття i пoглинaння мiж aкцioнерaми
(влacникaми) кoмпaнiй.

6. Cтруктурувaння угoди M & A (злиття i пoглинaння).
7. Зaкриття угoди пo злиттю i пoглинaнню. В oк-

ремих випaдкaх пicля зaкриття угoди її публiчнo aнoн-
cують. Нa дaнoму етaпi здiйcнюють ocтaтoчнi фiнaнcoвi
рoзрaхунки, перереєcтрaцiю прaв нa aктиви i виплaту
кoмiciйних винaгoрoд i пр.

Активізація вітчизняного ринку злиття та поглинан-
ня розпочалась у 2005 році, пов'язана з продажем ук-
раїнського підприємства "Криворожсталь" корпорації
Mittal Steel Germany GMBH за 4,8 млрд дол. США, та
Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль" Райф-
файзен Інтернаціональ Банк-Холдингу більш як за
1 млрд дол. США.

Максимальний розвиток ринку злиття та поглинан-
ня було зафіксовано у 2007 році, про що свідчать дані
рисунку 1.

У 2008 та 2009 роках з початком кризи спостері-
гається зниження активності на ринку злиття та погли-
нання. Низька активність пояснюється відсутністю інве-
сторів для вкладання коштів в українську економіку. Але
в 2010 році вже відбулось збільшення обсягу угод і по-
значка досягла 7,7 млрд дол. США. В цей рік відбува-
лась концентрація капіталу вітчизняними промислово-
фінансовими групами за рахунок виходу з ринків
дрібних корпорацій та західних інвесторів.

До 2012 року знову спостерігалось падіння обсягів
угод до 5,5 млрд дол., але у 2013 році було досягнуто
позначки 7 млрд дол. США.

До кризи популярною галуззю вкладання коштів був
фінансовий сектор, оскільки він демонстрував високу
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Рис. 1. Обсяги угод на ринку злиття
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динаміку росту. Зокрема було популярним вкладання
коштів у банківський сектор.

Після кризи 2008 року інвестори почали вкладати
кошти у галузі, які є більш стійкими до кризи, та про-
дукти виробництва яких постійно користуються попи-
том. Серед них виробництво продуктів харчування, фар-
мацевтика, продуктовий рітейл, машинобудування та
металургія. Також слід зауважити, що саме в цьому році
чітко спостерігаються операції направлені на концент-
рацію ринку. А за прогнозами експертів в майбутньому
ми можемо спостерігати на ринку у тій чи іншій галузі
по два, три гравця. Однією з пріоритетних галузей, щодо
вкладання капіталу, з точки зору голландських,
польських та французьких інвесторів, є сільське госпо-
дарство України, а саме розвиток експортоорієнтова-
ного виробництва, зокрема вирощування зернових, ма-
личних культур та цукрового буряка. Але в той же час
існуючий мораторій на придбання сільськогосподарсь-
ких угідь стримує їх активність.

Дана тенденція може призвести до монополізації
ринків, що несе загрозу фінансовій безпеці нашої дер-
жави [3].

У 2013 році бачимо пожвавлення ринку злиття та
поглинання.

Найбільшим сектором за обсягом угод став сектор
медіа, де обсяг транзакцій становив приблизно $3 млрд.
Найбільшу лепту внесли дві угоди: продаж Inter Media
Holding (покупець — Group DF) і придбання групою
СЄПЕК United Media Holding. На другому місці за обся-
гом транзакцій виявився сектор телекомунікації, вирвав-
шись уперед завдяки групі СКМ, яка купила "Укртеле-
ком" за $1,3 млрд. Третім за обсягом угод — майже $700
млн — став енергетичний сектор.

Іноземці активно розпродавали активи на фінансово-
му ринку. За цей рік було укладено угоди з продажу Астра
Банку ($110 млн), Брокбізнесбанку ($240 млн), Сведбанку
($175 млн), Ерсте Банку ($83 млн), Platinum Bank $120—
150 млн), Кредитпромбанку, ТММ-банку, БМ-банку.

В аграрному секторі найбільшими угодами стали
придбання 80% "Дружби-Нови" "Кернелом" за $68 млн,
російського "Воронеж Агро Холдингу" українським
МХП за $100 млн, чернігівського "Агропрогрес" "Індус-
тріальною молочною компанією" за $40 млн і "Валіно-
ра" агрохолдингом "Укрлендфармінг".

Щодо прогнозу на 2014 рік, то найбільший прибу-
ток мають принести такі галузі, як логістика, IT і телеко-
мунікації. Перші покупки в цих секторах відбулися уже
2013 року. Серед них — придбання групою "Ренова"
частки Ігоря Коломойського в "Міжнародному логістич-
ному партнерстві" (сума угоди — приблизно $200 млн),
отримання транспортною корпорацією Global Ports пра-
ва на викуп 50% терміналу "Іллічівськ" ($60 млн). Восе-
ни 2013 року російський фонд Russia Partners продав
на біржі 8,68% акцій розробника програмного забез-
печення EPAM Systems за $120 млн, а власник Дельта
Банку купив термінальну мережу iBox за $10 млн "Ро-
сійська ТТК" уже приступила до проведення due
diligence українського інтернет-провайдера FreshTel,
угода може відбутися найближчим часом. 2014-го мож-
на очікувати активності і в сегменті рітейлу: про своє
бажання вийти на український ринок, наприклад, зая-
вила російська роздрібна мережа "Азбука Смаку" [2].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження свідчить про те, що на

вітчизняному ринку постійно спостерігатиметься зро-
стання обсягів угод злиття та поглинання, хоча будуть
відбуватись коливання залежно від економічного ста-
ну на світовому та українському ринках. В умовах
глобалізації економіки українські підприємства все
більше будуть залучені у процеси злиття та поглинань
з міжнародними компаніями та холдингами. Дана ди-
наміка потребує вдосконалення контролю за проце-
сами злиття та поглинання з боку держави, зокрема
контролю за рівнем монополізації ринків. Щодо са-
мих підприємств, то вони мають переглянути та удос-
коналити свої підходи до ринку злиття та поглинан-
ня.

Для подальшого зростання та розширення ринку
злиття та поглинання важливим є стабілізація макроеко-
номічної ситуації.

У сучасній ситуації України, підприємствам слід
розраховувати на укладання угод з підприємствами
своєї ж галузі, українських промислових груп, оскіль-
ки іноземні інвестори вбачають більш дохідними вкла-
дання коштів у підприємства країн з розвинутою еко-
номікою. У той самий час, іноземним інвесторам мо-
жуть бути цікаві великі українські підприємства —
енергетичні компанії, шахти, оператори ринку телеко-
мунікацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одна з проблем аудиторської діяльності — конт-

роль за якістю аудиторських послуг. Це викликає серй-
озну стурбованість про якість роботи більшості украї-
нських аудиторських фірм. Вказане питання піднімаєть-
ся не лише користувачами аудиторських послуг і дер-
жавними органами, але й самими аудиторами, які заці-
кавлені в стабільному розвитку ринку аудиторських по-
слуг, підвищенні престижу аудиторської професії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями проблем перевірки якості ауди-
торських послуг займалися такі вітчизняні та зарубіжні
дослідники, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Палій В.Ф.,
Соколов Я.В., Дорош Н.І., Дрозд І.К., Завгородній А.Г.,
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ТА ЄВРОПІ: ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ

I. Khrystoforova,
Ph.D. in Economics, associate Professor,Accounting and Auditing Department, Donetsk Institute of Railway Transport
Y. Maslova,
Fourth year student, speciality of 'Accounting and Auditing', Donetsk Institute of Railway Transport

AUDIT SERVICES QUALITY CONTROL IN UKRAINE AND EUROPE: INTERNAL
AND EXTERNAL ASPECTS

У статті досліджено стан та проблеми впровадження конкретних заходів для формування в

Україні ефективної системи контролю якості аудиту. Констатація цих заходів відбулася через

ретельне вивчення сучасної законодавчої та нормативної бази. Проаналізовано форми

здійснення контролю якості аудиторських послуг Аудиторською палатою України та доведена

необхідність удосконалення організаційних та методичних його аспектів як на державному рівні,

так і на рівні аудиторських фірм. Крім того, наведено основні результати зовнішніх перевірок,

які проведені АПУ, з питань якості. Досліджено зарубіжний досвід контролю за якістю ауди-

торських послуг, зокрема деяких держав Європейського Союзу, а також можливості адаптації

деяких вдалих елементів такого контролю до умов вітчизняної економіки. Надано рекомендації

щодо підвищення ефективності системи контролю за якістю аудиту в Україні.

In the article the current state and problems of implementation of specific activities to form the

effective audit quality control system in Ukraine are examined. Statement of these events took place

after a thorough study of modern legal and regulatory framework. The forms of audit services quality

control are analyzed by the Audit Chamber of Ukraine and the necessity of the improvement of

organizational and methodical aspects both at the state level and at the audit firms' level is

demonstrated. In addition, the basic results of external audits on quality conducted by the Audit

Chamber of Ukraine are shown. Foreign experience of the audit services quality control, in particular

of some States of the European Union, as well as the adaptability of some successful elements of

this control to the conditions of the domestic economy are studied. Recommendations on increasing

efficiency of audit quality control in Ukraine are considered.

Ключові слова: аудит, якість аудиторських послуг, контроль якості аудиторських послуг, Міжнародні
стандарти аудиту, контрольні заходи, стягнення, система нагляду.
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Усач Б.Ф., Кулаковська Л.П., Петрик О.А., Подольський,
В.І., Рудницький В.С., Савіна О.О., Сотнікова Л.В. та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчити та проаналізувати стан внутрішнього та

зовнішнього контролю якості аудиторських послуг в
Україні; виявити основні проблеми в цьому напрямку.
Дослідити зарубіжний досвід та можливості його впро-
вадження в національну практику контролю за якістю
аудиторських послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах розвитку ринкових відносин, виникнення
приватної форми власності дуже сильно змінилася сис-
тема фінансового контролю в Україні. Суттєва потреба
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в достовірності, об'єктивності та законності фінансової
звітності для широкого кола її користувачів зумовила
виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як
незалежної форми контролю.

Мета зовнішнього контролю якості роботи ауди-
торів — впевнитися в тому, що аудитори, задовольня-
ючи потреби суспільства, виконують роботу найвищої
якості, та зміцнити у громадськості (не податкової
інспекції чи замовника) впевненість у високій про-
фесійній майстерності аудитора.

Ринок українського аудиту помітно розширився, і
сьогодні охоплює окрім усіх галузей національного гос-
подарства, ще й державний сектор економіки. А з фінан-
сової точки зору — це самостійний сегмент бізнесу з
річним оборотом в десятки мільйонів гривень. Самі
аудитори досить самокритично відносяться до своєї
діяльності та вважають, що важливою якістю аудитора
є уміння "тримати планку". Тобто чітко утримувати пор-
тфель клієнтських замовлень і надавати високоякісні
послуги, що і забезпечить стійкі конкурентні позиції на
ринку. У зв'язку з цим, багато аудиторів навчилися гра-
мотно застосовувати ті прийоми, які в межах даного
сегменту ринку, є основою ведення конкурентної бо-
ротьби: якість, професійність, глибоке володіння тон-
кощами чинного законодавства в області бухгалтерсь-
кого, податкового, фінансового та управлінського об-
ліку. Висока якість послуг може досягатись накопиче-
ним досвідом роботи, стабільним штатом з високою
кваліфікацією, володінням галузевими методиками і
комерційними аспектами бізнесу, гнучкістю в реагуванні
на усі зміни, що відбуваються в країні. І головне — кон-
фіденційністю. Лише за дотримання таких вимог буде
зростати довіра до порад аудиторів, що і спостерігаєть-
ся протягом останніх років у сфері великого, середньо-
го і малого бізнесу України. Однак стверджувати, що
вітчизняний ринок аудиторських послуг у повній мірі
відповідає всім вимогам бізнесу ще зарано. Саме тому
питання становлення та розвитку даного сектора ринку
є актуальним [7, с. 76].

Система контролю якості аудиторських послуг в
Україні формується Аудиторською палатою України
відповідно до Рішення Аудиторської палати України від
27 вересня 2007 року № 182/3 "Концептуальна основа
контролю аудиторської діяльності в Україні" і передба-
чає такі заходи:

— затвердження та забезпечення видання стан-
дартів аудиту, їх актуалізацію з урахуванням щорічних
змін і доповнень, а також впровадження стандартів у
практику;

— затвердження положень з національної практи-
ки аудиту;

— забезпечення підготовки й видання навчальної
та науково-методичної літератури з питань аудиту;

— проведення науково-практичних конференцій з
питань аудиторської діяльності;

— організація обміну національним і міжнародним
досвідом, а також дискусії з питань практики аудиту в
офіційному виданні АПУ;

— організація і проведення постійного удоскона-
лення професійних знань практикуючих аудиторів;

— розробка й затвердження форм річної звітності
суб'єктів аудиторської діяльності;

— розгляд й затвердження Положення про здійс-
нення зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських
фірм, Положення про моніторинг з питань контролю
аудиторської діяльності;

— оприлюднення інформації про функціонування
системи контролю аудиторської діяльності в Україні.

Нині у світовій практиці аудиту не існує універсаль-
них рецептів контролю якості аудиторських робіт. Про-
те необхідність створення процедур і механізмів, що
дозволяють значною мірою скоротити вірогідність по-
милкових висновків і істотно підвищити якість ауди-
торських послуг, зажадала їх цілеспрямованої впоряд-
кованості тобто стандартизації.

З цієї причини був розроблений МСА 220 "Контроль
якості аудиторської роботи", метою якого є регламен-
тація і представлення рекомендацій стосовно контро-
лю якості у відношенні:

— політики і процедур аудиторської організації, що
застосовуються до аудиторської роботи в цілому;

— процедур, спрямованих на контроль за роботою
асистентів аудитора, що виконують окремі аудиторські
перевірки [1].

Таким чином, вимоги стандарту спрямовані не лише
на застосування єдиної політики контролю якості ауди-
торських перевірок, але і на діяльність усіх учасників
цих перевірок

Критерієм якості при проведенні аудиту вважаєть-
ся, насамперед, виконання аудиторами вимог міжнарод-
них нормативів аудиту. Однак суворе дотримання нор-
мативів пов'язане із збільшенням витрат праці аудиторів,
збором додаткової інформації, документуванням про-
цесу перевірки, розрахунками, але такі затрати рідко
відшкодовуються замовником.

На сьогоднішній день можна визначити таку гіпоте-
зу: в Україні аудит прижився саме тому, що в аудитора і
замовника є одна мета — отримання прибутку. Тому мож-
на підкреслити, що поки професійні етичні норми будуть
на останньому місці, а гроші — на першому, розмови про
якість аудиторських послуг (як і консультаційних, осві-
тянських, інформаційних тощо) вести зарано.

Для підвищення ефективності контролю за якістю
аудиторських послуг МСА 220 "Контроль якості ауди-
торської роботи" рекомендує суб'єктам аудиторської
діяльності застосування тих процедур контролю, які є
доречними для кожного конкретного замовлення ауди-
торських послуг [9, c. 46].

Фірма повинна встановити систему контролю якості,
яка б надала їй обгрунтовану впевненість, що сама
фірма та її персонал діють згідно з професійними стан-
дартами, регуляторним і законодавчим вимогам, а звіти,
надані фірмою або партнерами по завданню, відпові-
дають обставинам. Аудиторські фірми та аудитори, які
займаються аудиторською діяльністю індивідуально як
фізичні особи — підприємці, зобов'язані розробити та
впровадити в свою практику таку систему контролю
якості, яка б забезпечувала обгрунтовану впевненість у
тому , що сама Фірма та її персонал діють відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та
етики, Кодексом етики професійних бухгалтерів і зако-
нодавчих і нормативних вимог, що регулюють ауди-
торську діяльність, а висновки (звіти), що надаються
фірмою, відповідають умовам завдання.
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Отже, цілі для створення системи внутрішнього кон-
тролю якості аудиторських послуг для всіх суб'єктів
аудиторської діяльності визначені єдині. При цьому п.
14 "Положення про контроль якості 1" свідчить про на-
ступне: "політика та процедури контролю якості вста-
новлюються фірмою для підвищення внутрішньої куль-
тури і розуміння персоналом того, що якість це головне
при наданні аудиторських послуг" [2].

У процитованому вище Положенні щодо системи
внутрішнього контролю якості аудиторських послуг го-
вориться, що аудиторська фірма "повинна" і "зобов'я-
зана". Таким чином, створення і впровадження в прак-
тику системи внутрішнього контролю якості аудиторсь-
ких послуг — це прямий обов'язок суб'єкта аудиторсь-
кої діяльності.

Отже, можна сказати, що не створення системи
внутрішнього контролю якості аудиторських послуг у
затверджений на законодавчому рівні термін загрожує
своєрідною штрафною санкцією. Адже саме за такі дії,
вірніше, бездіяльність (згідно з вимогами Положення
про зовнішні перевірки систем контролю якості), су-
б'єкту аудиторської діяльності загрожує "вища міра" —
виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
і, відповідно, неможливість здійснювати аудиторську
діяльність взагалі.

Для будь-якого суб'єкта аудиторської діяльності
можна позначити наступні об'єкти внутрішнього конт-
ролю якості аудиторських послуг:

1) безпосередньо сама створена в аудиторській
фірмі система внутрішнього контролю якості надаваних
аудиторських послуг;

2) внутрішньофірмові стандарти, затверджені і ви-
користовуються суб'єктом аудиторської діяльності для
виконання завдань з надання аудиторських послуг;

3) окремі завдання, що виконуються аудиторською
фірмою (як єдиний об'єкт контролю, так і в розрізі ок-
ремих робочих етапів, робочих документів і т. д.).

Також, згідно з нормами Положення про контроль
якості 1 відповідальність за організацію контролю
якості аудиторських послуг в аудиторській фірмі покла-
дається на керівництво, воно зобов'язане показувати
приклад щодо якості надання послуг персоналу. Цей
приклад зазвичай демонструється діями керівництва та
відповідними установками персоналу.

У даний час діє Порядок застосування стягнень до
керівника фірми [4], яким передбачено:

1 ) дисциплінарне провадження: здійснюється відпо-
відно до Положення про Дисциплінарну комісію АПУ [3].
У коло питань дисциплінарного провадження входять:

— процедури отримання замовлення на аудиторські
послуги;

— офіційні результати надання аудиторсь-
ких послуг;

— професійна незалежність аудитора;
— професійні етичні норми і правила, їх

застосування в аудиторській практиці;
— практика застосування стандартів аудиту;
2) за порушення норм Закону України

"Про аудиторську діяльність", стандартів
аудиту, норм професійної етики аудиторів,
рішень АПУ, що регулюють аудиторську
діяльність, до аудиторів (аудиторських фірм)

рішенням АПУ, згідно з чинним законодавством можуть
бути застосовані такі стягнення: попередження, призу-
пинення дії сертифіката строком до одного року, ану-
лювання сертифіката, виключення з Реєстру аудиторсь-
ких фірм та аудиторів.

Результати перевірок контролю якості аудиторських
послуг за 2010—2013 рр. в Україні наведені в таблиці 1.

Крім того, "не проходження" аудиторською фірмою
(аудитором — приватним підприємцем) процедур
підтвердження ефективності застосування розробленої
внутрішньої системи контролю якості загрожує втратою
частини клієнтів [10, c. 141].

Оскільки Україна декларує європейську інтеграцію,
саме тому вітчизняній аудиторській спільноті важливо
вивчити досвід країн Європейського Союзу у побудові
системи незалежного нагляду за професією аудитора
та за якістю аудиторських послуг. Такий зовнішній на-
гляд має відповідати вимогам законодавчих актів Євро-
пейського Союзу та насамперед має бути незалежним.
Отже, щоб наблизитися до рівня країн ЄС у сфері якості
підготовки спеціалістів в області аудиту, необхідно удос-
коналити систему контролю та моніторингу на двох
рівнях підготовки фахівців:

1) з боку АПУ та вузів, адже саме від цього і буде
залежати рівень якості аудиторських послуг;

2) на законодавчому рівні: удосконалення норма-
тивної бази, враховуючи всі аспекти аудиторської сфе-
ри діяльності в країні.

Саме тоді Україна зможе вийти на міжнародну аре-
ну надання якісних аудиторських послуг. Але слід вра-
ховувати, що будь — яка система має місцеві особли-
вості, а також те, що "еквівалентність" не завжди озна-
чає "ідентичність". Тому навіть в межах ЄС є відмінності
в оформленні кожної конкретної національної системи.
Проте всі вони грунтуються на спільних принципах, що
є основою для вільної та чесної конкуренції.

У світовій практиці також існує проблема недостат-
нього контролю за якістю вітчизняного аудиту. На про-
тивагу цьому факту, в усіх країнах Європи існують спе-
ціальні інституції, які на постійній основі здійснюють мо-
ніторинг роботи аудиторських фірм (аудиторів) [6].

Подібні системи контролю за якістю аудиторських
послуг існують у Великій Британії, Ірландії, Австрії,
Бельгії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Франції, Німеччині,
Греції, Італії, Португалії, Нідерландах, Іспанії, Швеції,
Чехії, Румунії, Словенії та Швейцарії [6;8].

При проведенні перевірки якості у Франції застосо-
вуються два підходи:

— горизонтальний: відповідно до якого перевіря-
ються всі професійні аудитори та всі види аудиторсь-
ких завдань;

Види стягнень 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 
Попередження 7 8 26 46 

Анулювання сертифікату 5 5 1 42 

Зупинення чинності 
сертифіката на певний строк 

5 4 7 10 

Додатково пройти курси з 
удосконалення професійних 
знань питань застосування 
стандартів в аудиторській 
практиці 

 
5 

 
4 

 
10 

 
10 

Таблиця 1. Результати зовнішніх перевірок якості

надання аудиторських послуг
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— вертикальний: передбачає детальне вивчення
файлів аудиторських перевірок суспільнозначимих ком-
паній; одночасно здійснюється перевірка застосовува-
них аудиторами процедур.

Контроль якості здійснюється на національному або
регіональному рівні залежно від виду перевірки. Крім
того, на національному рівні діє комітет, який займаєть-
ся веденням списку осіб, допущених до виконання ауди-
торських обов'язків, дисциплінарна палата і контрольні
органи, що здійснюють нагляд за діяльністю Вищої Ради.

Таким чином, систему контролю аудиторської діяль-
ності можна оцінити як досить сувору і чітку саме з боку
держави.

Види контролю з нагляду за професією аудитора в
Німеччині наступні: контроль за здійсненням аудиторсь-
кої діяльності; контроль якості аудиторських послуг.
Головною особливістю аудиторської діяльності в Німеч-
чині є те, що всі аудитори та аудиторські фірми повинні
бути в обов'язковому порядку членами Аудиторської
палати. Аудиторський контроль в Німеччині здійснюєть-
ся за кількома напрямами:

1) аудиторський контроль підприємства наприкінці
фінансового року;

2) спеціальний аудиторський контроль: у період ут-
ворення, за дорученням загальних зборів директорів і т.п.

Контроль за здійсненням професії застосовують у
випадках, коли існує підозра у тому, що аудитор допус-
тив помилку або є скарга клієнта чи повідомлення у пресі
тощо. Тобто є конкретне обвинувачення, і це стає відо-
мо Аудиторській палаті — Wirtschaftspruferkammer
(WPK). За результатами проведеної перевірки WРК
може вживати такі заходи:

1) виносити догану;
2) призначати штрафи (максимальний розмір — до

50000 євро);
3) передавати справу до суду.
Інститут сертифікованих аудиторів Греції "Some

Orkoton Elegton (SOE)" — це офіційна професійна органі-
зація аудиторів цієї країни. Керівним органом SOE висту-
пає Спостережна Рада, яка формується шляхом делегуван-
ня до її складу семи представників, які обираються З'їздом
сертифікованих аудиторів. Ця Спостережна Рада уповно-
важена здійснювати моніторинг діяльності аудиторів, зареє-
строваних SOE, а також контролювати дотримання ауди-
торами чинного законодавства країни. Інститут сертифіко-
ваних аудиторів також визначає професійні та етичні нор-
ми і стандарти та уповноважений, у разі потреби, виключа-
ти окремих членів із реєстру. Не так давно SOE провела
значну реорганізацію і сьогодні розробляє плани стосовно
стандартів аудиту та законоположень на майбутнє.

У Норвегії існує дві категорії аудиторів, яких ліцен-
зує Комісія з питань банківської справи, страхування та
цінних паперів. Ця ж Комісія виступає наглядовим орга-
ном для аудиторів, які підконтрольні Міністерству
фінансів і реагує на скарги.

У країні діють дві різні інституції для аудиторів:
NSRF — для державних аудиторів та NRRF — для за-
реєстрованих аудиторів. Аудитори NRRF (зареєстровані
аудитори) здійснюють перевірку виключно на підприє-
мствах малого та середнього бізнесу.

У 1991 p. NSRF вирішила запровадити систему зовн-
ішнього контролю якості аудиту через моніторинг. Ця

система націлена на перевірку діяльності кожного ауди-
тора, який входить до її складу. Такий контроль є обо-
в'язковим для усіх членів NSRF без винятку. Крім того,
усі члени організації, які здійснюють зовнішню перевірку,
підлягають перевірці один раз на п'ять років, яку прово-
дять один із 20 аудиторів, що мають на це повноважен-
ня. Обов'язковою умовою для таких аудиторів є десяти-
річний фаховий досвід роботи у громадському секторі.

Організація NRRF також займається здійсненням зов-
нішнього контролю. Ця система функціонує на доб-
ровільній основі, її система, як і система організації NSRF
направлена на перевірку кожного аудитора, котрий є
членом NRRF. Перевірка охоплю роботу фірми направ-
ляються зауваження і накладаються санкції стосовно
окремих конкретних аудиторів — членів їх організації.
Із 535 зареєстрованих членів 124 аудитори перевірялись.
Отже, кожен підлягає перевірці один раз на п'ять років.

У Португалії аудитори, що здійснюють зовнішній
контроль, належать до професійної організації CROC,
яка функціонує як спостережна організація. Аудиторсь-
ка палата (CROC) відповідає за реєстрацію аудиторів,
дисципліну, аудиторські стандарти, контроль якості
аудиту та дотримання етичних норм.

Палата затвердила склад спеціальної Комісії для
впровадження у життя системи зовнішнього контролю.
Спочатку вона діяла виключно по відношенню до ауди-
торських фірм, які були зареєстровані на фондовій
біржі. З часом ця система зовнішнього контролю якості
аудиту поширилась і охопила усіх аудиторів, зареєст-
рованих Палатою. У 1997 p. перевірку проводили 30
перевіряючих. Досвід професійної діяльності кожного
з них мав складати більше п'яти років.

Після проведеного контролю перевіряючий пише
аудиторський звіт і передає Комісії з питань зовнішньо-
го контролю, яка після розгляду таких звітів може пе-
редати їх до Спостережної ради Палати, якщо у цьому є
необхідність [9, с. 31].

Якщо порівняти умови роботи працівників таких
інститутів контролю за якістю аудиту, як CROC (Португа-
лія), SOE (Греція), NRRЕ і NRRF (Норвегія), IDW і WPK
(Німеччина), наприклад, з можливостями Аудиторської
палати та Спілки аудиторів України, то порівняння, на
жаль, не на користь останніх. В АПУ п'ять осіб з Конт-
рольно-реєстраційної комісії, які працюють на громадсь-
ких засадах, повинні охопити контролем більш як 1700
суб'єктів аудиту в усій Україні. Зараз АПУ делегувала
право перевірки дотримання стандартів аудиту та Кодек-
су професійної етики САУ його територіальним відділен-
ням. Але ж у відділеннях САУ ще менше людей, ніж в
АПУ [8].

ВИСНОВКИ
В Україні, попри наявність встановлених законодав-

ством основ контролю якості аудиту, сьогодні практич-
но відсутня ефективна методологічна база для такого
контролю.

Таким чином, слід констатувати, що сучасна систе-
ма контролю за якістю аудиту в Україні є незадовіль-
ною та формує в аудиторів уяву про їх цілковиту "неза-
лежність", що інколи сприймається як безконтрольність.
Відповідно, існує нагальна потреба у перегляді підходів
до реалізації контролю з боку регулюючого органу, і в
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цьому контексті важливим є вивчення досвіду країн, у
яких ці системи функціонують більш ефективно, ніж в
Україні, наприклад в США, Португалії, Норвегії. Вивчен-
ня та впровадження зарубіжного досвіді в національну
практику контролю за якістю аудиторських послуг є
цілком слушним [5, с.11].

Для підвищення якості аудиторських послуг шляхом
реформування систем аудиту на засадах Директиви
Європейського парламенту та Ради про обов'язковий
аудит річної звітності та консолідованої звітності 2006/
43/ЄС від 17.05.2006 в Україні необхідно:

— забезпечити застосування міжнародних стан-
дартів аудиту;

— залучити професійних громадських організацій
аудиторів і бухгалтерів України до регулювання ауди-
торської діяльності;

— реформувати Аудиторську палату України шля-
хом розмежування функцій нагляду, сертифікації і кон-
тролю якості та забезпечення більшості у її складі не
практикуючих осіб;

— знизити бар'єри входження в професію, зокре-
ма встановити необмежений термін чинності сертифі-
ката, покласти функції з сертифікації на колегіальний
орган, обмежити плати за складання іспитів;

— удосконалити системи забезпечення якості ауди-
торських послуг та незалежності аудитора;

— забезпечити прозорість діяльності Аудиторської
палати та аудиторів.

Окрім зазначених заходів в Україні також доречно
організувати контроль за трьома рівнями: 1) на рівні
держави; 2) на внутрішньомі рівні аудиторських фірм;
3) на рівні громадськості. Кроки щодо організації конт-
ролю на перших двох рівнях вже здійснені. Нерозв'яза-
ним залишається питання організації громадського кон-
тролю і доведення до спільноти його результатів. При
організації громадського контролю доречним буде ско-
ристатися досвідом Німеччини, де контроль над про-
фесією аудитора поділений між двома організаціями,
та врахувати вимоги законодавчих актів ЄС щодо побу-
дови системи незалежного контролю, з огляду на євроі-
нтеграційний вектор розвитку країни [8].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на сформоване законодавче, інститу-

ційне та регуляторне середовище рівень розвитку не-
державного пенсійного забезпечення в Україні все ще
залишається низьким. Непопулярність недержавних
пенсійних фондів (НПФ) серед українських громадян
пояснюється двома основними причинами: 1) низький
рівень доходів, а відтак відсутність фінансових можли-
востей для участі в НПФ;

2) високий рівень патерналізму і надія на державне
пенсійне забезпечення. Проте при розгляді мігрантів в
якості потенційних учасників НПФ дані перешкоди
відсутні, оскільки рівень доходів заробітчан дозволяє
їм сплачувати пенсійні внески, у той час як гарантії дер-
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жавного пенсійного забезпечення у них відсутні. Тому
питання залучення міграційного капіталу до формуван-
ня активів недержавних пенсійних фондів в Україні є
актуальним і потребує подальшого поглибленого ви-
вчення і обгрунтування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням трудової міграції та залучення міграцій-
ного капіталу в різні сфери присвячені праці А. Гайдуць-
кого, О. Малиновської, О. Пуригіна, І. Ткачук та інших.
Різні аспекти функціонування недержавних пенсійних
фондів досліджували О. Кириленко, Д. Леонов, Е. Лі-
банова, А. Михайлов, Г. Назарова, С. Науменкова,
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Л. Ткаченко, А. Федоренко. Водночас шляхи викорис-
тання інвестиційного потенціалу мігрантів для активі-
зації недержавного пенсійного забезпечення залиша-
ються поза увагою науковців.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтувати можливості залучення міграційного

капіталу як джерела формування активів недержавних
пенсійних фондів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для українців історично характерна трудова мігра-
ція. З проголошенням незалежності України процеси
міжнародної трудової міграції українців істотно активі-
зувались. Унаслідок розширення Європейського Союзу,
який є одним із найбільш привабливих для іммігрантів
регіонів світу, Україна перетворилася на його безпосе-
реднього сусіда з досить високим імміграційним потен-
ціалом, сформованим унаслідок низьких доходів насе-
лення. Таке сусідство закономірно позначається на на-
прямах, характері, складі міграційних переміщень гро-
мадян країни [8, с. 83].

Міграція населення є складним процесом, що зазнає
впливу економічних, соціальних, демографічних, психо-
логічних, політичних, нормативно-правових та інших
факторів [15, с. 72]. Сутність міграції полягає у зміні міс-
ця проживання особи. Пуригіна О.Г. і Сардак С.Е. виз-
начають міграцію як просторову активність (переміщен-
ня) індивіда або груп людей, спрямовану на оволодіння
ресурсами нових територій і пов'язану зі зміною місця
проживання [14, с. 23].

Сьогодні у міграційний трудовий обмін залучені май-
же усі країни світу. Різниця в рівні життя та економіч-
них можливостях у різних країнах — основна рушійна
сила трудової міграції. За оцінками ООН та МОП у світі
налічується від 120 до 200 млн осіб легальних трудових
мігрантів [18, с. 8]. Окремі держави сформувались вик-
лючно за рахунок іммігрантів: США, Канада, Австралія
та інші країни Латинської Америки.

З перших років незалежності України ведуться
гострі дискусії щодо проблем трудової міграції її гро-
мадян. Актуальність цієї проблеми зумовлена відсутні-
стю однозначної інформації щодо кількості та регіо-

нальних особливостей міграції українців за-
кордон. Різні розрахунки, опитування і дос-
лідження свідчать про значну відмінність в
оцінках: одні фахівці стверджують, що чи-
сельність українських мігрантів не переви-
щує 3 млн осіб, а інші — що ця цифра на-
ближається до 10 млн осіб. Визначення ре-
альних масштабів міграції є важливим, адже
на цих даних базується оцінювання обсягів
міграційного капіталу в Україні.

Аналіз наявних оцінок про розміри
міграції, які наводить А. Гайдуцький у книзі
"Міграційний капітал в Україні", свідчить, що
вони істотно відрізняються між собою. За
наведеними ним даними, з посиланнями на
відповідні джерела інформації, за кордоном
працює до 15 млн українських громадян
[4, с. 66]. Через зовнішні і внутрішні обме-
ження на вільне переміщення робочої сили

основна її частина має нелегальний характер, але до-
сить успішний. Мігранти тривалий час працюють за кор-
доном — в середньому 1—5 років. Певна частина з них
вже змінила громадянство, однак продовжує підтриму-
вати стосунки з рідними на батьківщині та здійснювати
грошові перекази.

Згідно з рейтингом Світового банку Україна входить
в десятку країн — найбільших реципієнтів грошових
переказів з-за кордону та є лідером в аналогічному рей-
тингу серед країн Європи і Центральної Азії [19, с. 5].
За оцінками Відділу народонаселення ООН у 2013 році
із 16,5 млн мігрантів, що проживають в регіоні Європи і
Центральної Азії, найбільшу частку займають мігранти
з України (5,1 млн), Казахстану (3,5 млн) і Туреччини
(1,9 млн). Грошові перекази у 2013 р. загальною варті-
стю в 9,3 млрд дол. склали 4,8% ВВП України [19, с.
15].

Оцінка грошових переказів в Україну з-за кордону
Національного банку України є дещо нижчою, ніж заз-
начені вище. Так, у 2013 році за рахунок грошових пере-
казів заробітчан в Україну надійшло 8,5 млрд дол. (4,7%
ВВП), що на 13,3% перевищує показник попереднього
року. При цьому динаміка грошових переказів українсь-
ких заробітчан протягом останніх п'яти років є стабільно
зростаючою (рис. 1). А також слід зазначити, що частка
міграційного капіталу, який надходить в Україну нефор-
мальними каналами, є відносно стабільною і впродовж
останніх років залишається на рівні 13—14%.

Обсяги грошових переказів українських заробітчан
в Україну значно перевищують обсяги прямих інозем-
них інвестицій. Так, у 2013 р. в Україну надійшло близь-
ко 5 млрд дол. іноземних інвестицій, в той час як коштів
переказів трудових мігрантів — на 71% більше [11].

Неофіційна статистика вражає ще більше. Як за-
значають окремі науковці, обсяг грошових переказів ук-
раїнських мігрантів перевищує 20 млрд доларів в рік [2,
с. 24]. Якщо такі твердження небезпідставні, то середній
розмір місячного грошового переказу одного мігранта
в середньому дорівнює 330 дол., що цілком імовірно.
Саме той факт, що за різними оцінками грошові пере-
кази заробітчан становлять від 4 до 20% ВВП України
[16], підтверджує значний економічний потенціал мігра-
ційного капіталу.
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Рис. 1. Обсяги грошових переказів з-за кордону

в розрізі каналів надходження
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Основними країнами призначення українських тру-
дових мігрантів є: Росія (43%), Польща (14%), Італія
(13%), Чехія (13%), Іспанія (5%), Угорщина (2%), Пор-
тугалія (2%) та інші (8%). Впродовж останніх років кар-
тина трудової міграції залишається доволі сталою. Ген-
дерний розподіл мігрантів засвідчує, що дві третини з
них становлять чоловіки [9, с. 4—5].

Аналіз розподілу мігрантів за регіонами походжен-
ня свідчить про те, що найбільші масштаби трудової
міграції спостерігаються в регіонах, близьких до кор-
дону, що природно, а також у тих, де рівень доходів є
низьким: Чернівецька, Львівська, Закарпатська, Во-
линська, Тернопільська та Івано-Франківська області.
Загалом у Західному регіоні України частка громадян,
які регулярно їздять на заробітки за кордон, сягає
13,2% від загальної кількості населення [13].

Основними факторами зростання масштабів трудо-
вої міграції є: низький рівень оплати праці в Україні по-
рівняно з країнами міграції, економічні диспропорції в
розвитку регіонів, високий рівень безробіття та бідності,
нестабільна політична ситуація тощо. Таким чином, мож-
на зробити висновок, що в перспективі обсяги трудової
міграції не будуть зменшуватись. Українські мігранти і
надалі будуть працювати за кордоном і, на наш погляд,
не слід стримувати чи обмежувати українську трудову
міграцію. Сьогодні більш логічним і необхідним є вико-
ристання головних здобутків міграції, зокрема, — гро-
шових переказів, які вони регулярно надсилають своїм
рідним на батьківщину.

Щодо вікової структури, то середній вік українсь-
ких мігрантів — 37 років [12]. Молодь від 20 до 34 років
становить 41,6 %, особи у віці 35—49 років — 44,5%
[13]. Оскільки період перебування за кордоном співпа-
дає з періодом накопичення пенсійних внесків, то після
повернення в Україну, вони можуть розраховувати лише
на мінімальну пенсію або соціальну допомогу. Основ-
ною причиною соціальної незахищеності даної категорії
громадян є нелегальне працевлаштування за кордоном.
Дані Державної служби статистики свідчать, що чверть
мігрантів проживають і працюють у зарубіжних країнах,
не маючи на це дозволу [7, c. 18]. За іншими оцінками
лише 30—40% від загальної кількості трудових
мігрантів мають легальний статус [1].

Вітчизняним законодавством питання пенсійного
забезпечення громадян, які працюють за кордоном, вре-
гульовано через механізм добровільної участі в пенсій-
ному страхуванні. Однак бажаючих скористатися такою
можливістю небагато — на початок 2011 року в Пенсій-

ному фонді України було зареєстровано
4765 договорів про добровільне пенсій-
не страхування громадян України, які пе-
ребувають за кордоном [7, c. 22]. При-
чинами такої ситуації є слабка довіра до
фінансових інститутів держави — при
сплаті доволі значних сум страхових
внесків до Пенсійного фонду, громадя-
нин може розраховувати на отримання
мінімальної пенсії.

Для того, щоб мати місяць страхово-
го стажу, добровільно застрахованим
особам необхідно сплачувати сьогодні
не менше 404,38 грн. (мінімальний стра-

ховий внесок на 1.01.2014 р.). Договором про добро-
вільну участь також може бути передбачена одноразо-
ва сплата страхових внесків за попередні періоди. За-
коном України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" [6] визначено, що мінімальний
розмір пенсії за віком за наявності 30—35 років стра-
хового стажу встановлюється в розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні
за кордоном працюють українські громадяни, які ма-
ють 10—15 років напрацьованого страхового стажу в
Україні і повернуться на батьківщину у віці 50—55 років.
Працюючи за кордоном, вони регулярно висилають
гроші своїм сім'ям в Україну, але не охоплені соціаль-
ним страхуванням. Для отримання пенсії за віком у
мінімальному розмірі, що на 1.01.2014 р. складає 949
грн., їм необхідно сплатити страхові внески приблизно
ще за 15 років.

Порівняємо суму пенсійних виплат, яку отримає осо-
ба, при умові вкладення зазначених коштів (404,38 грн.
щомісячно) впродовж 15 років у НПФ. Для розрахунку
рівень доходності визначимо у розмірі 12% річних, що,
як свідчить практика, є цілком реальним для вітчизня-
них НПФ. На кінець періоду накопичення загальна сума
пенсійних заощаджень становитиме 180,9 тис. грн. Зва-
жаючи на середню тривалість життя в Україні (74 роки),
строк здійснення пенсійних виплат визначимо у 15 років.
Отримані результати демонструє рисунок 2.

Отже, річні обсяги пенсій зростатимуть у міру на-
ближення періоду виплат до завершення (з 12750,1 до
70347,37 грн.), що дозволить компенсувати інфляційне
знецінення пенсійних накопичень. При цьому розмір
щомісячної пенсії збільшиться з 1005 грн. до 6316 грн.

Таким чином, послуги НПФ є достатньо привабли-
вими для мігрантів. Перевагами недержавного пенсій-
ного забезпечення для даної категорії громадян є:

— можливість отримання пенсії після повернення в
Україну;

— відсутність вимог до мінімального страхового
стажу, а також до джерел сплати пенсійних внесків;

— гнучкі умови сплати пенсійних внесків: період на-
копичення внесків та періодичність їх сплати (щомісяч-
но, щокварталу, раз на півроку, раз на рік, одноразо-
вий внесок) вкладник вибирає самостійно;

— можливість самостійного встановлення пенсійно-
го віку, а також вибору виду пенсії.

Однак використання інвестиційного потенціалу
мігрантів з метою їх недержавного пенсійного забезпе-
чення вимагає адаптації існуючого механізму обслуго-
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Рис. 2. Динаміка щорічних виплат пенсій на визначений

строк з НПФ
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вування учасників до особливостей
даної цільової групи. Нами пропону-
ються доповнення до законодав-
ства, які полягають у запровадженні
сплати одноразового пенсійного
внеску, зокрема шляхом викорис-
тання такого фінансового інстру-
менту, як облігації.

Пропонуються два варіанти за-
лучення мігрантів до участі у НПФ:

1) традиційний — вкладником
може бути як сам мігрант, так і будь-
хто з родичів, які сплачуватимуть
внески до НПФ на його користь у
звичайному порядку. При цьому
НПФ потрібно розробити пенсійні
схеми, які передбачатимуть мож-
ливість одноразової сплати внесків,
тобто незалежно від того, коли осо-
ба захоче стати учасником фонду, у
неї повинна зберігатися така мож-
ливість. Аналогічні пенсійні схеми зі сплатою однора-
зових внесків у нефіксованих сумах без встановленої
періодичності для вкладників — юридичних осіб вже
використовуються у практиці роботи вітчизняних НПФ
(наприклад, НПФ "Соціальний стандарт");

2) спеціальний — як варіант участі в НПФ повинна бути
розроблена спеціальна пенсійна схема, що передбачати-
ме можливість обміну цінних паперів учасника на зобов'я-
зання фонду виплачувати пенсію протягом визначеного
періоду. Тобто фактично учасник сплачуватиме всі пенсійні
внески одноразово у формі пенсійного активу. Врахову-
ючи поточну вартість цінного паперу, а також його май-
бутній інвестиційний дохід, НПФ визначатиме прогнозну
суму пенсійних виплат для конкретного учасника.

Незважаючи на те, що в даному випадку період на-
копичення фактично буде відсутній, НПФ не зазнає
жодних втрат, а учасники, навпаки, отримують перева-
ги: 1) ризик знецінення та проїдання пенсійних заощад-
жень (на адміністративні витрати), притаманний етапу
накопичення внесків, відсутній; 2) особа зможе отри-
мувати додатковий дохід від фінансових активів до мо-
менту їх передачі НПФ.

Детальніше зосередимось на останньому варіанті.
Враховуючи низький рівень фінансової обізнаності, а
також активності громадян на фінансовому ринку, вва-
жаємо за доцільне апробацію запропонованого підхо-
ду на державних цінних паперах — індивідуальних пен-
сійних облігаціях. Випуск аналогічних облігацій перед-
бачається для інвестування активів обов'язкової нако-
пичувальної пенсійної системи. Дані фінансові інстру-
менти найбільш придатні для залучення міграційного
капіталу у сферу НПЗ, оскільки характеризуються ви-
соким рівнем надійності для інвесторів та відповідають
існуючим інвестиційним обмеженням для НПФ. Окрім
того участь держави в ролі емітента цінних паперів надає
певні гарантії учасникам.

Основні характеристики індивідуальних пенсійних
облігацій повинні включати:

1) закрите розміщення серед мігрантів;
2) змінна ставка щорічного купону, яка перегля-

дається з урахуванням фактичного показника інфляції;

3) строк обігу — не менше 5 років;
4) можливість конвертації пенсійних облігацій в ана-

логічні цінні папери нових випусків;
5) можливість дострокового пред'явлення до вику-

пу, а також своєчасного погашення емітентом у випад-
ку небажання особи брати участь у НПФ;

6) визначений порядок передачі права власності на
облігації від власника до НПФ;

7) валюта придбання — дол. США, євро;
8) номінальна вартість облігації — 300, 500 або 1000

дол./євро.
Успішна реалізація пенсійних облігацій в країнах

проживання мігрантів вимагає вирішення наступних зав-
дань: вивчення основних регіонів зосередження
мігрантів та їх соціально-економічних характеристик
(сфера зайнятості, рівень доходів, заощаджень, пере-
казів); забезпечення їх належного інформування різни-
ми способами (посольства, консульства, медіа-ресур-
си, фінансові посередники); визначення категорій
агентів з розміщення облігацій та підписання відповід-
них угод (банки, системи переказів, дипломатичні місії);
аналіз законодавства країн розміщення облігацій, оці-
нка загальних витрат на реалізацію проекту (рис. 3).

Як видно з рисунка 3, кожен з етапів передбачає за-
лучення до процесу конкретних установ, функції яких
розподіляються таким чином: 1) інформаційне забезпе-
чення (Державна служба статистики, Державна прикор-
донна служба, Міністерство закордонних справ, Дер-
жавна міграційна служба); 2) організація випуску і роз-
міщення облігацій (Міністерство фінансів України, На-
ціональний банк України); 3) реалізація пенсійних об-
лігацій мігрантам (установи фінансово-банківського
сектору).

Механізм оперативного залучення коштів (переваж-
но на економічні цілі) шляхом випуску спеціальних дер-
жавних облігацій та їх розміщення серед мігрантів і діас-
пори вже успішно апробований зарубіжною практикою.
У результаті застосування даного механізму у більш як
20 країнах світу в сумі вдалося залучити понад 50 млрд
дол. США, серед них: Ізраїль, Індія, Бангладеш, Китай,
Ефіопія, Ліван, Пакистан, Непал, Марокко, Ямайка,
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Рис. 3. Процес розміщення спеціальних пенсійних облігацій

  Складено авторами на основі [3, с. 292].
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Зімбабве, Кенія та інші. Цілі випуску державних об-
лігацій були різними: фінансування інфраструктурних
проектів, врегулювання платіжного балансу, фінансу-
вання державного боргу, реалізація національних про-
грам будівництва соціальної інфраструктури тощо [3, c.
270].

У нашому випадку мова йтиме про випуск спеціаль-
них пенсійних облігацій як своєрідної гарантії пенсійно-
го забезпечення мігрантів у майбутньому на батьківщині.

На початковому етапі доцільним було б розповсюд-
ження пенсійних облігацій у країнах, де кількість украї-
нських мігрантів є найбільшою. Варіанти продажу об-
лігацій можуть бути різними: консульства, міжнародні
банківські холдинги, відділення українських банків за
кордоном, спеціалізовані компанії тощо. Для розміщен-
ня державних облігацій ці установи були задіяні у Не-
палі, Філіппінах, Індії, Ізраїлі.

Створення ефективного і дієвого механізму випус-
ку і розміщення пенсійних облігацій для українських
мігрантів має потрійне значення:

1) з точки зору мігрантів, пенсійні облігації дають
їм можливість завчасно потурбуватись про власне пен-
сійне забезпечення на вигідних умовах;

2) для держави, залучені від мігрантів кошти, — це
стабільне джерело інвестиційних ресурсів для еконо-
міки країни, а також запорука зростання рівня соціаль-
ної захищеності даної категорії громадян;

3) зі сторони НПФ залучення потенційних учасників
створює додаткові можливості для нарощення пенсій-
них активів.

Важливу роль у цьому процесі відіграє рівень об-
ізнаності мігрантів про можливості та переваги участі в
НПФ. Основними осередками поширення інформації
мають бути: візові центри, консульства, міграційні орга-
нізації, засоби масової інформації, мережа Інтернет.
Ключову роль в інформаційному забезпеченні грома-
дян щодо участі у НПЗ мають відіграти державні та
місцеві органи влади, особливо в регіонах, де спостер-
ігаються інтенсивні трудові міграції за кордон, а також
самі НПФ, кількість яких у цих регіонах є дуже низькою
— всього 4 фонди з 81.

Для стимулювання процесу інвестування коштів
мігрантів у пенсійні облігації необхідно вжити наступ-
них заходів: 1) підвищення фінансової грамотності
мігрантів та членів їхніх сімей; 2) забезпечення обізна-
ності з можливостями та перевагами НПЗ; 3) випуск та
розміщення спеціальних фінансових інструментів для
мігрантів; 4) забезпечення дешевих способів здійснен-
ня грошових переказів.

Місцеві органи влади повинні проводити регулярні
дослідження основних особливостей, мислення і пове-
дінки мігрантів та одержувачів грошових переказів в
напрямку інвестиційної діяльності. В результаті прове-
дення таких досліджень в інших країнах (Молдова, Авст-
рія) бачення мігрантів як соціально вразливої групи вда-
лось змінити на сприйняття їх як успішних підприємли-
вих людей. На основі проведених опитувань мігрантів
було розроблено і запропоновано до впровадження такі
фінансові інструменти як мікрокредитування, пенсійні
схеми заощадження та схеми заощадження на освіту
дітей тощо [17, c. 37]. Аналогічний підхід було б до-
цільно використати і в Україні.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, на основі проведеного дослідження можна
зробити висновки про те, що зважаючи на вірогідність
продовження трудової міграції з України до країн Євро-
пи (принаймні у середньостроковій перспективі), про-
блеми соціального забезпечення мігрантів та пошуку
шляхів для залучення міграційного капіталу у вітчизня-
ну економіку потребують нагального вирішення. Одним
із варіантів їх розв'язання може стати опосередкована
участь мігрантів у недержавному пенсійному забезпе-
ченні через придбання індивідуальних пенсійних об-
лігацій, випущених державою.

Однак впровадження механізму індивідуальних
пенсійних облігацій вимагає усвідомлення їх важли-
вості не тільки органами державної влади та суб'єкта-
ми приватної пенсійної системи, але й самими мігран-
тами, чому повинно сприяти їх законодавче врегулю-
вання, наукове обгрунтування, популяризація, комп-
лексний аналіз.

Залучення мігрантів до недержавного пенсійного
забезпечення сприятиме зворотності міграцій, зрос-
тання соціальної захищеності українських заробітчан
після повернення з-за кордону, забезпечення інвесту-
вання зароблених мігрантами коштів в економіку Ук-
раїни.

Розробка механізмів випуску та обігу пенсійних об-
лігацій, пошук ефективних шляхів їх розміщення в краї-
нах еміграції українських громадян, розширення ва-
ріантів участі мігрантів у НПФ та актуалізація в даному
аспекті нормативно-правового регулювання НПФ мо-
жуть бути перспективними напрямами подальших нау-
кових досліджень з даної проблематики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки надзвичайної популярності набули

гібридні цінні папери, завдяки чому у корпорацій з'яви-
лося більше можливостей для залучення коштів у
найбільш прийнятній формі, а для інвесторів — вкладати
капітал у активи з бажаними параметрами ризику та дох-
ідності. Оскільки такі цінні папери маюсь складну струк-
туру та багато особливостей, в учасників ринку можуть
виникнути проблеми стосовно розуміння механізму їх дії.
Тому важливим є чітке визначення особливостей та ха-
рактеристик гібридних цінних паперів і ризиків, пов'яза-
них з їх випуском емітентом та придбанням інвестором.
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Стаття присвячена розгляду привілейованих акцій як гібридних цінних паперів. Системати-

зовано права і характеристики, якими може бути наділений випуск привілейованих акцій, вияв-
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ційної привабливості даного інструменту, виділено переваги та недоліки випуску привілейова-

них акцій емітентами в порівнянні з облігаціями і простими акціями. Проаналізовано досвід ви-

користання привілейованих акцій зарубіжних країн з розвинутим фінансовим ринком, зокрема
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are most sensitive. The questions of investment attractiveness of the instrument are highlighted,

the advantages and disadvantages of preferred stock for issuers compared to bonds and common

shares are identified. The author analyzes the foreign countries' experience of using the preferred

stocks on developed financial markets, including the United States. The level of using preferred stocks

on the Ukrainian and Russian stock markets is also discussed.
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Законом України передбачено право акціонерних това-
риств на випуск деяких гібридних цінних паперів, серед
яких і привілейовані акції. На наш погляд, питання при-
вілейованих акцій потребує більш детального досліджен-
ня, оскільки у ньому відсутні комплексність і системати-
зованість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем гібридних цінних паперів при-
свячені праці таких авторів як В.Л. Кротюха, П.М. Сенища,
А.В Чугунова, І. Бурденко та інші.
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ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданням статті є систематизація характеристик при-

таманних привілейованим акціям, порівняння з іншими ти-
пами активів (зокрема простими акціями та облігаціями),
аналіз світових тенденцій і досвіду використання, а також
стан та перспективи використання даного активу національ-
ними акціонерними товариствами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Привілейовані акції є найпершим видом гібридних

цінних паперів у світі. Перший випуск відбувся у 1836 році в
Меріленді (США). На сьогодні вони набули широкого вжит-
ку у всьому світі, особливо серед американських та євро-
пейських компаній.

Згідно з Законом України "Про акціонерні товариства",
частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонер-
ного товариства не повинна перевищувати 25%. У статуті
компанії повинна бути вказана інформація щодо номіналь-
ної вартості, кількості акцій кожного класу, наслідки неви-
конання зобов'язань з викупу акцій, розмір дивідендів, умо-
ви та порядок конвертації привілейованих акцій у прості чи
у привілейовані акції іншого класу, а також права власників
для кожного класу.

Права, що надаються певним випуском привілейованих
акцій, є визначальними факторами для вартості, ризикова-
ності та інвестиційної привабливості цих цінних паперів. Про-
аналізувавши досвід зарубіжних країн, зокрема США та
Канади, ми систематизували права та характеристики, які
можуть мати привілейовані акції, наступним чином:

1. Можливість викупу — право емітента викупити у інве-
стора випущені привілейовані акції в обмін на готівку або
на еквівалентну кількість простих акцій в будь-який момент
після певної встановленої дати за номіналом, що вказані у
проспекті емісії. Зазвичай, право викупу наступає через 5—
10 років після емісії.

2. Термін погашення. Можуть бути безтерміновими (але
емітент має право викупу на умовах, що зазначені в проспекті
емісії) та з чітко визначеною датою погашення, при настанні
якої інвестор отримує вкладений капітал. Безтермінові при-
вілейовані акції мають більшу чутливість до змін процент-
них ставок та кредитних спредів.

3. Ставка дивіденду — одна з визначальних характери-
стик даного активу. Може бути фіксованою (fixed) і плава-
ючою (floating). Зазвичай, плаваюча ставка базується на
певному бенчмарку (еталонній ставці), наприклад: LIBOR (ви-
користовується найчастіше), показник інфляції (ІСЦ), став-
ка за короткостроковими державними зобов'язаннями
тощо. Також за плаваючої ставки може встановлюватися
мінімальне (floor) та максимальне (ceiling) значення ставки.
Можливий варіант, коли фіксована ставка зберігається
тільки до дати отримання компанією права на викуп акцій
(fixed-to-floating rate), після чого ставка стає плаваючою.
Проспектом емісії може бути передбачено опцію корегуван-
ня відсоткової ставки, суть якої полягає у встановленні з

певною періодичністю ставки, адекватної ринковим умо-
вам. Інвесторові слід зважати на те, що при можливому
підвищенні процентних ставок на ринку імовірність того,
емітент скористається своїм право викупу зростає.

4. Кумулятивність/некумулятивність. Кумулятивні при-
вілейовані акції надають власникові право отримати забор-
гованість по дивідендам, які не були виплачені у попередніх
періодах. Не кумулятивні акції такого права не надають.

5. Право на участь в розподілі надприбутку — нараху-
вання дивідендів вище встановленого рівня у разі отриман-
ня компанією надприбутків.

6. Конвертованість/неконвертованість. За бажанням
інвестора, привілейовані акції можна обміняти на прості або
привілейовані акції іншого класу, якщо це передбачено у
проспекті емісії. Можливість конвертування підвищує інве-
стиційну привабливість даного активу.

7. З правом/без права голосу.
Відносно того, які права надані тому чи іншому класу

привілейованих акцій, залежить їх чутливість до ризиків,
особливо кредитного та відсоткового (таблиця 1).

Тож, емітент має можливість структурувати права пев-
ного класу привілейованих акцій таким чином, щоб залучи-
ти фінансові ресурси на максимально зручних для себе умо-
вах, а інвесторові перед придбанням слід детально вивчити
проспект емісії, права, що надані акціонеру та емітенту, оц-
інити ризики, що притаманні даному типу активу.

Права, надані певному класу привілейованих акцій, є
основними факторами при визначені того, чи є привілейо-
вана акція фінансовим зобов'язанням або інструментом
власного капіталу, адже привілейовані акції є гібридними
цінними паперами. Згідно з МСБО 32, емітент, оцінюючи
конкретні права, вважає фінансовим зобов'язанням при-
вілейовані акції, якщо: а) передбачено погашення на конк-
ретну дату або за вибором утримувача; б) емітент безпосе-
редньо використовує своє право викупу, як правило, офіц-
ійно повідомляючи акціонерів про намір викупити акції. За
інструмент власного капіталу привілейовані акції, прийма-
ються якщо: а) передбачено право емітента викупити при-
вілейовані акції (емітент не має поточного зобов'язання пе-
редавати фінансові активи акціонерам, викуп здійснюється
винятково на розсуд емітента); б) виплати утримувачам при-
вілейованих акцій (кумулятивних чи некумулятивних)
здійснюється на розсуд емітента [3].

З точки зору інвесторів, зазвичай, привілейовані акції
сприймаються як інструмент боргового фінансування, оск-
ільки головною метою їх придбання є отримання регуляр-
ного фіксованого доходу у вигляді дивідендів, а потенціал
зростання ціни є обмеженим (у порівнянні з простими акці-
ями).

Окрім фіксованого регулярного доходу, спільним для
привілейованих акцій та інструментів боргового фінансуван-
ня є чутливість до зміни відсоткових ставок. Разом з тим,
облігації мають перевагу перед привілейованими акціями
при реалізації майнових прав їх власників: у першу чергу
виплачуються відсотки за облігаціями і лише потім дивіден-
ди; при поділі майна емітента у випадку його ліквідації акціо-
нери можуть розраховувати лише на ту частину майна, що
залишиться після виплати всіх боргів, у тому числі й за об-
лігаційними позиками. Проте компанії намагаються завжди
виплачувати дивіденди за привілейованими акціями, не див-
лячись на те, що їх невиплата не призведе до банкрутства
(при невиплаті дивідендів за привілейованими акціями ком-

Більша чутливість 
 
 
Менша чутливість 

Відсотковий ризик Кредитний ризик 

Безтермінові Безтермінові 
З фіксованою ставкою З плаваючою ставкою 

З визначеним терміном погашення З фіксованою ставкою 

З плаваючою ставкою З визначеним терміном погашення 

 

Таблиця 1. Чутливість привілейованих акцій з певними характеристиками до ризиків

Фінансове зобов'язання Інструмент власного капіталу 
Обов’язок погашення Право викупу – жодних зобов’язань 
Реалізація права викупу Виплата дивідендів – на власний розсуд 

 

Таблиця 2. Ознаки боргового

зобов'язання / інструменту капіталу для

привілейованих акцій
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панія має шанс вийти із скрутного становища, в той час як у
разі непогашення зобов'язання по облігаціям компанію ого-
лосили б банкрутом). Отже, з точки зору корпорації емісія
привілейованих акцій несе за собою менші ризики, ніж ви-
пуск облігацій. А з точки зору інвестора, привілейовані акції
є більш ризикованими, ніж облігації, тому інвестори вима-
гають вищої дохідності за ними.

У порівнянні з простими акціями, перевагою привілей-
ованих для емітента є відсутність права голосу. Тому при-
вілейовані акції має сенс випускати тим компаніям, які не
хочуть збільшувати коло осіб, що мають право на управлін-
ня, і "розмивати капітал". Іншою перевагою є те, що на-
явність привілейованих акцій дає можливість збалансувати
статутний капітал і підтримати належний рівень співвідно-
шення власного та позикового капіталу.

Деякі з вітчизняних дослідників зазначають одним з
недоліків випуску привілейованих акцій в порівнянні з про-
стими є те, що емітент набуває обов'язкових безстрокових
фіксованих виплат протягом усього періоду існування акці-
онерного товариства або обігу таких акцій. На нашу думку,
це не зовсім так, адже цього можна уникнути шляхом на-
дання певних прав випуску привілейованих акцій. Згідно зі
світовою практикою, якщо привілейовані акції є безтермі-
новими, емітент може зазначити дату, після якої він має пра-
во у будь-який момент викупити акції за номіналом. Тому у
разі виникнення проблем у акціонерного товариства або за
інших умов, компанія може викупити привілейовані акції у
інвестора та тим самим позбавитися фіксованих періодич-
них виплат. До того ж, компанія може випустити некумуля-
тивні привілейовані акції, завдяки чому матиме право не
виплачувати дивіденди у важкі для неї часи.

За даними Spectrum Asset Management Inc. 53,2% усіх
світових компаній, що емітували привілейовані акції, є ком-
паніями з США. В Європі цей показник складає 38,8%, в
Азії — 5,4%, в Австралії — 1,6%, в інших країнах 0,9% [4].

Досліджуючи секторальну приналежність, нами було
виявлено світових фінансових ринках переважна більшість
компаній, яким належать випуски привілейованих акцій, є
компаніями фінансового сектору. Також емісію таких акцій
здійснюють компанії промислового та енергетичного сек-
торів, компанії, що надають комунальні та телекомунікаційні
послуги. Слід зазначити, що у США компанії-емітенти при-
вілейованих акцій представлені у всіх секторах економіки.
Детальніше секторальний розподіл представлено на рисун-
ку 1.

Можемо зробити висновок, що на ринку США привілей-
овані акції набули широкого вжитку серед емітентів та ко-
ристуються попитом у інвесторів.

Проаналізуємо ситуацію на рику привілейованих акцій
США у короткостроковому та довгостроковому періодах.

У другій половині 2012 — на початку 2013 років спосте-
рігалось зростання економічної активності, покращення
економічних показників та ситуації на ринку праці США. Все
це стимулювало зростання ринку простих та привілейова-
них акцій (прямокутник АБВГ на рис. 2). 22 травня 2013 року
Голова Федерального Резерву США повідомив про те, що у
разі продовження покращенням економічної ситуації у
країні, можливе згортання програми кількісного пом'якшен-
ня (QE). Оскільки не було повідомлено, коли і в який спосіб
почнеться згортання QE, з 22 травня до другої половини
грудня 2013 року (коли було оголошено рішення щодо ско-
рочення обсягу купівлі державних облігацій на 10 млрд дол.
кожного місяця), виник ризик підвищення відсоткових ста-
вок, до якого привілейовані акції особливо чутливі. Як на-
слідок, ціни привілейованих акцій знижувалися, оскільки оч-
ікувалось зниження теперішньої вартості їх майбутніх диві-
дендних платежів. Але це в свою чергу підвищило дивіден-
дну дохідність, зробивши привілейовані акції привабливи-
ми для інвесторів, орієнтованих на довгостроковий фіксо-
ваний дохід (рис. 2).

На нашу думку, в даних ринкових умовах, за знижених
цін привілейовані акції були найбільш привабливими для
інвесторів орієнтованих на довгостроковий регулярний
фіксований дохід. Для спекулятивно налаштованих учас-
ників ринку набули привабливості привілейовані акції з ви-
сокою дивідендною ставкою за ціною нижчою номінальної.
Це обумовлено тим, що за умови наявності у емітента права
викупу безтермінових привілейованих акцій за власним ба-
жанням, за відносно низької ставки дивіденду в умовах зро-
стання відсоткових ставок мотивація до викупу буде відсут-
ньою. За достатньо високого рівня дивідендів, є імовірність
того, що компанія-емітент захоче викупити акції найближ-
чим часом. В іншому випадку, інвестор може опинитися в
ситуації, коли він не зможе продати даний актив в коротко-
строковому періоді не зазнаючи збитку (perpetual ownership
trap).

Порівнявши співвідношення показників ризику та дохі-
дності привілейованих акцій різних типів (з плаваючою став-
кою, фіксованою ставкою та з високою дохідністю) з про-
стими акціями та корпоративними облігаціями з інвестицій-

*Інші: охорона здоров'я, інформаційні технології, споживчий сектор, матеріали
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Рис. 1. Секторальний розподіл ринку привілейованих акцій

Побудовано автором за даними S&P Dow Jones Indices.
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ним рейтингом (не менший за BBB-/Baa3/BBB за шкалою
S&P, Moody's, Fitch відповідно) за п'ять років, можна зро-
бити висновки про те, що в досліджуваному періоді більш
ризиковими були привілейовані акції з плаваючою ставкою,
а разом з тим, вони мали найбільшу сукупну дохідність
(22,4%). Привілейовані акції з фіксованою ставкою мали
менший ризик порівняно з іншими типами привілейованих
акцій, і сукупну дохідність 18% (рис. 3).

Виходячи з нашого дослідження, в середньому сукупна
дохідність за привілейованими акціями у 2,5 рази переви-
щувала сукупну дохідність за корпоративними облігаціями
з інвестиційним рейтингом.

Розглянемо ринок привілейованих акцій Росії. Найбіль-
ша кількість компаній, чиї привілейовані акції обертаються
на біржі, представлена у нафтогазовій промисловості. Та-
кож емітентами привілейованих акцій є телекомунікаційні
компанії, компанії хімічної, металургійної, машинобудівної,
енергетичної промисловості, фінансового сектору. Наприк-

лад, в індекс РТС входять такі емітенти привілейованих акцій
як "Сбербанк России", "Транснефть", "Ростелеком", "Сур-
гутнефтегаз", "Башнефть". Сумарна вага привілейованих
акцій в індексі РТС на момент дослідження становила 6,46%
[8]. Згідно з інформацією, наведеною в статутах досліджу-
ваних компаній, у привілейованими акціях переважає фіксо-
вана ставка дивіденду, хоча законодавством Росії дозво-
ляється встановлювати і інші види ставок, зокрема плаваю-
чу. Отже, на російському фондовому ринку привілейовані
акції набули широкого вжитку та є ліквідними цінними па-
перами.

На Українській біржі на момент дослідження привілейо-
вані акції не оберталися. Відомо, що 31 травня 2013 року при-
вілейовані акції ПАТ "Укргазбанк" було виключено з біржо-
вого списку через відсутність операцій по цим цінним папе-
рам за останні 60 днів. У біржовому списку Київської міжна-
родної фондової біржі наявні привілейовані акції ПАТ "Укр-
комунбанк" від 21.01.2014 та ПАТ "Куряжський домобуді-

Рис. 2. Динаміка індексів ринків простих та привілейованих акцій США

Побудовано автором за даними S&P Dow Jones Indices.
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Рис. 3. Порівняння показників ризик/дохідність різних класів активів США
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вельний комплекс" від 25.02.2014 (відомо, що раніше акції
цього емітента вже виключалися з біржового списку через
відсутність операцій протягом 60 днів). У біржовому списку
Української фондової біржі наявні два емітенти привілейо-
ваних акцій (поза лістингом). Відсутні привілейовані акції у
біржових списках фондової біржі "Іннекс", Придніпровської
фондової біржі, Східно-Європейської фондовій біржі, Украї-
нської міжнародної фондової біржі. Отже, привілейовані акції
як інструмент залучення капіталу на фондовому ринку Украї-
ни не є популярним серед акціонерних товариств.

Можна зробити висновок, що на українському фондо-
вому ринку привілейовані акції є неліквідними цінними па-
перами, що не викликають зацікавленості як у емітентів, так
і у інвесторів.

ВИСНОВКИ
У даному досліджені було систематизовано характери-

стики та права, що притаманні привілейованим акціям, ви-
ходячи з чого було виокремлено ризики, до яких ці цінні
папери є найбільш чутливими.

При порівнянні з такими інструментами як облігації і
прості акції, ми з'ясували переваги і недоліки випуску ком-
паніями привілейованих акцій. Було досліджено питання
інвестиційної привабливості привілейованих акцій для учас-
ників ринку.

Компанії емітують привілейовані акції з різних причин,
основні з яких: підтримання на належному рівні співвідно-
шення власного капіталу та боргу, при цьому не збільшую-
чи кількість акціонерів з правом голосу; залучення коштів
на зручних умовах, завдяки гнучкості даного інструменту;
емісія привілейованих акцій несе за собою менше ризиків,
ніж емісія облігацій; попит інвесторів.

Для інвестора різноманітність характеристик, які мо-
жуть бути притаманні даному типу активів, це можливість
задовольнити свої вимоги до показників ризику та дохід-
ності, диверсифікувати портфель. Зазвичай, головною ме-
тою придбання привілейованих акцій інвестором є отриман-
ня регулярного фіксованого доходу у вигляді дивідендів. У
порівнянні з простими акціями, привілейовані мають обме-
жений потенціал зростання ціни, разом з тим є менш вола-
тильними, тобто менш ризикованими.

Проаналізувавши ринок привілейованих акцій США, ми
зробили висновок, що за сучасних ринкових умов привілей-
овані акції набули широкого вжитку, оскільки компанії, що
їх випускають представлені у всіх секторах економіки. Ви-
ходячи з нашого дослідження, історично за привілейовани-
ми акціями спостерігалася достатньо висока сукупна
дохідність, в порівнянні з іншими активами. Наприклад, у
середньому сукупна дохідність за привілейованими акція-
ми у 2,5 рази перевищувала сукупну дохідність за корпора-
тивними облігаціями з інвестиційним рейтингом.

На російському ринку привілейовані акції набули попу-
лярності, найбільша кількість компаній-емітентів привілей-
ованих акцій належить до нафтогазової промисловості. На
українському фондовому ринку привілейовані акції не на-
були широкого вжитку. На нашу думку, завдяки гнучкості
привілейованих акцій як інструменту вітчизняні компанії,
вивчивши ситуацію на ринку, могли б наділити їх правами та
властивостями таким чином, щоб задовольнити бажання
інвесторів. Тоді даний інструмент міг би стати для емітентів
ще одним джерелом залучення коштів на ринку капіталів, а
у вітчизняних інвесторів з'явилося б більше можливостей для
диверсифікації портфелів та управління ризиками. Практи-
ка використання привілейованих акцій на зарубіжних рин-
ках капіталів може стати змістовним прикладом для насліду-
вання українськими учасниками ринку.

Питання перспектив розвитку привілейованих акцій як
гібридних цінних паперів на українському ринку капіталів
потребує подальшого дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринковій системі підприємництво відіграє провідну

роль в активізації всіх господарських процесів, поєднуючи
виконання суто економічних завдань — виробництво товарів
і послуг, утворення фінансових ресурсів тощо, та найваж-
ливіших соціальних — створення робочих місць, реалізації
творчого організаційного та трудового потенціалу нації. З
огляду на це запровадження ефективної системи стимулю-
вання підприємницької діяльності може і повинно стати для
України одним із пріоритетних чинників соціально-економ-
ічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
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Досліджено сучасний стан розвитку підприємницької діяльності в Україні, проблематику за-

безпечення економічного зростання на рівні територіальних громад. Розглянуто роль підприєм-

ницької діяльності в економіці, його вплив на економічний розвиток адміністративно-територі-

альних одиниць та держави в цілому, на створення нових робочих місць та вирішення багатьох

економічних, соціальних та інших проблем, які мають місце на сучасному етапі розвитку Украї-

ни. Розкрито недоліки організації та розвитку підприємницької діяльності в системі фінансового

забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць Украї-

ни. Виокремлено чинники, які гальмують розвиток підприємств за сучасних умов господарюван-
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Актуальність розвитку малого і середнього підприємництва
зумовлюється тим, що за рахунок відкриття власної справи
та самозайнятості знижується рівень безробіття в країні та
одночасно збільшується рівень доходів населення, що в
свою чергу, призводить до зростання сукупного попиту та
збільшення виробництва. Малий та середній бізнес допома-
гає державі та місцевому самоврядуванню, зокрема, вирі-
шувати економічні (створення конкурентного середовища,
функціонування приватного капіталу, привабливість для іно-
земних інвестицій) та соціальні проблеми (створення додат-
кових робочих місць, вирішення проблем бідності).
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ряд проблем регулювання економіки та підприємницт-
ва досліджено в працях як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців В. Вихруща, І. Герчикової, В. Гриньової, М. Гон-
чаренко, А. Дєгтяря, Я. Карпика, І. Кирцнера, С. Ківалова,
Л. Мізеса, М. Новикової, О. Собко, Дж. Стигліца та ін. Відда-
ючи належне їх напрацюванням із цієї проблематики, слід
зауважити, що єдиної думки щодо визначення завдань дер-
жавного регулювання підприємництва так і не досягнуто.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цієї статті є теоретико-методологічне розкриття про-

блем організації та розвитку підприємницької діяльності в сис-
темі фінансового забезпечення соціально-економічного розвит-
ку адміністративно-територіальних одиниць України та пошук
шляхів їх вдосконалення на основі зарубіжного досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансове забезпечення місцевого самоврядування —

це метод фінансового механізму, з допомогою якого фор-
мують і використовують фонди фінансових ресурсів і який
характеризує зміст впливу фінансів місцевого самовряду-
вання на різні аспекти розвитку територіальної громади.

Підприємництво відіграє важливу роль в економіці, воно
впливає на економічний розвиток адміністративно-терито-
ріальних одиниць та держави в цілому, на створення нових
робочих місць та вирішує багато економічних, соціальних і
інших проблем.

Підприємницька діяльність — це безпосередня само-
стійна, систематична діяльність з виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг з метою отримання при-
бутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особа-
ми, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності
у порядку, визначеному законодавством [2, с. 22].

Проблематика забезпечення економічного зростання на
рівні територіальних громад (міст, селищ і сіл) набуває де-
далі більшої актуальності для сучасної України, виходить
на порядок денний нової регіональної політики та внутріш-
ньої державної економічної політики. Місцеве економічне
зростання розглядається як стабільний, випереджаючий
розвиток, як відтворення регіональної економіки на заса-
дах інтенсивного розвитку, збільшення обсягів валового
регіонального продукту у розрахунку на одну особу. У ши-
рокому розумінні "місцеве економічне зростання" — це по-
стійне зростання добробуту громадян, що проживають на
території країни — в містах, селищах та селах.

Досягнення стабільного місцевого економічного зрос-
тання тісно пов'язане з місцевим економічним розвитком,
що й формує підгрунтя для економічного зростання на рівні
міст, селищ, сіл. Місцевий економічний розвиток — це
діяльність підприємств, суб'єктів господарювання на тери-
торії регіону, органів місцевого самоврядування та інших
зацікавлених сторін, спрямована на примноження економі-
чних ресурсів громади, отримання позитивного соціально-
економічного ефекту. Стабільний місцевий економічний
розвиток надає можливості працевлаштування економічно
активного населення в регіоні, є основою для підвищення
добробуту місцевих мешканців, сприяє підвищенню якості
життя на всій території країни.

Стимулювання економічного зростання на рівні тери-
торіальних громад потребує стабільного ресурсного забез-
печення. В умовах ринку джерела ресурсів для економічно-
го зростання на місцях мають бути диверсифіковані. Таки-
ми ресурсами слід визнати як матеріальні (природні,
людські), так і фінансові, інтелектуальні тощо.

Для стимулювання місцевого економічного розвитку на
практиці застосовуються різноманітні напрями активізації
місцевої економічної ініціативи, у тому числі:

— розвиток підприємництва, створення нових підпри-
ємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини, за-
безпечують насамперед потреби внутрішнього ринку;

— сприяння місцевою владою залученню інвестицій та
їх ефективному використанню;

— упровадження інновацій у виробничу сферу, створен-
ня нової продукції;

— розвиток сфери послуг;
— запровадження й використання різноманітних інстру-

ментів та механізмів стимулювання місцевого економічно-
го розвитку;

— розширення сфери дії фінансових інструментів сти-
мулювання місцевого економічного розвитку ( у т. ч. інвес-
тиційних субвенцій, бюджету розвитку у складі місцевого
бюджету, комунальних банків, муніципальних цінних па-
перів, філіалів банківських установ).

У країнах із розвиненою ринковою економікою, де у
сфері підприємницької діяльності створюється 60—70%
ВВП, на його підтримку щорічно спрямовується 2—3% ви-
даткової частини бюджету. Це зумовлено тим, що поряд із
соціально-економічною значущістю, бізнес має низький
ступінь життєздатності та є найбільш вразливим до таких
явищ, як інфляція, обмеженість фінансових ресурсів, кон-
куренція великих корпорацій тощо.

Натомість у нашій країні малими та середніми суб'єктами
підприємництва створюється лише 11% ВВП. Це зумовлене
тим, що особливого значення набуває проблема створення
сприятливого клімату для підприємництва, його цивілізова-
ний розвиток, активізація інвестиційної діяльності, захист
прав суб'єктів підприємницької діяльності. Це питання є оче-
видним і постійним, оскільки суттєві соціально-економічні
зміни, що відбуваються в українському суспільстві останні-
ми роками істотно впливають на відповідні правовідносини.

За сучасних умов вітчизняні підприємства перебувають
у не найкращому стані. Однією з причин спаду обсягів ви-
робництва в Україні є незавершеність виробничого циклу в
національній економіці, адже на момент здобуття незалеж-
ності в Україні вироблялось лише 15—20 % кінцевої про-
дукції промисловості. Тому розрив старих господарських
зв'язків негативно вплинув на вітчизняну економіку. Пере-
важну більшість експорту становить продаж сировини. Знач-
но невеликий відсоток становить продаж продукції з висо-
ким відсотком доданої вартості.

Удосконалення потребують засоби митної політики.
Існує необхідність підтримки вітчизняного товаровиробни-
ка. Адже на прикладі високорозвинених країн ми бачимо,
що досить вигідно встановлювати високі митні збори на тру-
домісткий товар. Для порівняння можна розглянути ефек-
тивну митну політику США, де наприклад Латиноамери-
канські фермери можуть з 2 % митом експортувати в США
помідори, а з 12% — томатний соус [1].

Непослідовність у проведенні економічних реформ при-
звела до того, що перехід від адміністративно-командної
системи до ринкової супроводжується зростанням тіньової
економіки. При цьому створюються сприятливі умови для
корупції, хабарництва, криміналізації економіки. Так, за
даними Міжнародної фінансової корпорації та Світового
банку Україна посідає 137 місце серед 185 країн за показ-
никами легкості ведення бізнесу. Україна має найгірші у
Східній Європі та Центральній Азії рейтинги з реєстрації
майна та закриття неплатоспроможних підприємств. Дина-
міка позицій деяких країн у рейтингу легкості ведення бізне-
су Doing Business представлена у таблиці 1 [3].

Недосконалою є чинна податкова система, що характе-
ризується надмірним податковим тиском і обтяжливою си-
стемою звітності.  Негативно впливають на розвиток
підприємництва складні та довготривалі післяреєстраційні
процедури суб'єктів підприємництва, надмірне втручання
органів державної влади в їхню діяльність.
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У Сполучених Штатах Америки відсутні особливі подат-
кові режими для малих і середніх підприємств. Усі підприє-
мства зобов'язані вести бухгалтерський облік в повному
обсязі, для розрахунку прибутку з метою оподаткування.
Однак для малих підприємств передбачені спеціальні поло-
ження, що спрощують процедуру обліку та звітності оподат-
ковуваного прибутку за прогресивною шкалою:

— оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. — 15%;
— від 50 тис. дол. до 75 тис. дол. — 25%;
— від 75 тис. дол. до 10 млн дол. — 34%;
— понад 10 млн дол. — 35%.
У США малі підприємства, що мають невеликі обсяги

прибутків, можуть застосовувати касовий метод обліку,
замість обліку методом нарахування, крім того, їм дозво-
ляють вилучати з оподаткування інвестиції в капітальні ак-
тиви, якщо їх обсяги за рік не перевищують 24 тис. дол. [5].

В Італії пільгове оподаткування діє для створюваних з
метою модернізації малих підприємств фінансових ком-
паній. Не підлягає оподаткуванню 5% приросту їх участі про-
тягом кожного фінансового року. Поряд з пільговим опо-
даткуванням система державної підтримки малого підприє-
мництва в Італії включає також цільове субсидування і пільго-
ве кредитування. На ці два напрями щорічно витрачається
близько 600 млрд лір (що складає близько 5 млрд грн.).

Правове положення малого підприємництва в Японії
регулюється системою спеціальних законів, а також поло-
женнями про пільги для малих підприємств у податковому,
зовнішньоторговому та галузевому законодавстві.

Держава активно використовує інструменти бюджетної,
податкової і кредитної політики для стимулювання цього
сектора економіки. Для підприємств малого бізнесу зниже-
но ставки прибуткового податку: при стандартній ставці 35%
ставка для малих підприємств становить 27%. Разом зі зни-
женням ставки податку на прибуток малих підприємств змен-
шено податок на інвестиції в нові сфери малого бізнесу,
особливо пов'язані з високим ступенем ризику. Крім того,
приватна ініціатива стимулюється наданням податкових зни-
жок, спрощенням фінансової процедури злиття і поділу
фірм, зниженням всіх ставок індивідуального прибутково-
го податку, підвищенням межі зарплати, яка підлягає опо-
даткуванню за найвищою ставкою.

Велику підтримку малим і середнім підприємствам уряд
Німеччини надає за допомогою кредитів і субсидій. З бюд-
жету федерації та земель їм надаються пільгові інвестиційні
кредити, особливо при освоєнні високотехнологічних вироб-
ництв, кредити для створення власних підприємств. Держав-
на підтримка малого бізнесу направлена, перш за все, на
забезпечення його фінансової самостійності. У федеральній
програмі субсидування малих і середніх підприємств існує
спеціальна стаття допомоги для підвищення долі власних
коштів, яка склала біля 30% всіх субсидій. Особам, що ство-

рюють нові підприємства, надаються нові пільгові кредити
строком до 20 років.

Розвиток регіонального підприємництва в Україні уск-
ладнюється великим ступенем енергозалежності держави
(частка імпорту в загальному обсягу витрат первинних енер-
горесурсів перевищує 60 %) і високим рівнем енергоміст-
кості внутрішнього виробництва, який у 2,5 рази перевищує
аналогічний показник у країнах ЄС.

 Динаміка цін вітчизняних виробників залежить від зміни
цін на імпортовані енергоресурси. Це спричинено високим
рівнем енергомісткості фундаментальних галузей національ-
ної економіки, а також присутністю витрат на енергоспожи-
вання у собівартості практично всіх товарів і послуг.

У країнах з розвиненою ринковою економікою чи-
сельність зайнятих у сфері малого підприємництва, як пра-
вило, перевищує 50 % населення працездатного віку (краї-
ни ЄС), а подекуди, може наближатись і до 80 % (Японія).
Натомість в Україні у сфері малого підприємництва чи-
сельність зайнятих становить 24,9 % населення працездат-
ного віку.

У складі ВВП країн "старої" Європи (Німеччина, Фран-
ція) продукція малих підприємств складає понад 50 % та
країн "нової" Європи (Чехія, Словаччина, Угорщина) — по-
над 30 — 40 % ВВП. Для порівняння — в Україні (за дани-
ми 2011 р.) цей показник дорівнює 7 %.

Розвиток підприємництва в Україні і досі залишається
на низькому рівні.

Як стверджують самі підприємці, найхарактернішими
факторами, які гальмують розвиток підприємств є:

— організаційно-правові труднощі започаткування
бізнесу, особливо на стадії переходу від реєстрації до по-
чатку діяльності;

— висока вартість кредитних ресурсів як для започат-
кування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення;

— недостатньо налагоджений механізм партнерства з
міжнародними фінансовими організаціями по залученню
інвестицій і гарантій;

— переважно декларативний характер державної
підтримки підприємства;

— неоднозначність та суперечливість чинної норматив-
но-правової бази;

— дестабілізаційний вплив податкової політики на
підприємницьку діяльність;

— громіздка система бухгалтерського обліку та
звітності;

— обмежені можливості для захисту від протиправних
посягань;

— криза неплатежів та проблеми з формуванням но-
вих взаємозв'язків, каналів збуту;

— недостатність професійних знань та досвіду суб'єктів
підприємницької діяльності [4, с. 87].

Країна 
Doing 

Business 
2011 

Doing 
Business 

2012 

Doing 
Business 

2013 
Зміна Країна 

Doing 
Business 

2011 

Doing 
Business 

2012 

Doing 
Business 

2013 
Зміна 

Сінгапур 1 1 1 0 Казахстан 58 56 49 7 

Гонконг 2 2 2 0 Білорусь 91 60 58 2 

Нова 
Зеландія 

3 3 3 0 Азербайджан 69 66 67 -1 

США 4 4 4 0 Киргизстан 67 69 70 -1 

Данія 5 5 5 0 Монголія 89 88 76 12 

Грузія 17 12 9 3 Молдова 99 86 83 3 

Німеччина 19 18 20 -2 
Російська 
Федерація 

124 118 112 6 

Японія 20 20 24 -4 Україна 149 152 137 15 

Вірменія 61 50 32 18 Таджикистан 152 147 141 6 

Китай 87 91 91 0 Узбекистан 164 168 154 14 

 

Таблиця 1. Динаміка позицій деяких країн у рейтингу Doing Business
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Розвиток підприємств малого та середнього бізнесу є
важливим та актуальним, оскільки за його допомогою вирі-
шуються проблеми створення нових робочих місць, фор-
мується конкурентне ринкове середовище. Зокрема в краї-
нах з ринковою економікою такі підприємства відіграють
велику роль в стимулюванні технологічних інновацій, ство-
рюючи їх у 2—2,5 рази більше, ніж великі компанії. Крім
того, створення і діяльність великої кількості малих
підприємств забезпечує стабільний розвиток регіональної
економіки. Завдяки більш високій конкуренції вони краще
забезпечують місцеві ринки товарами і послугами. Значно
менше дестабілізується ситуація на ринку робочої сили при
банкрутстві окремих малих підприємств в порівнянні з ситу-
ацією банкрутства крупних підприємств. Невеликі підприє-
мства є значним джерелом наповнення бюджетів місцевого
самоврядування. Світова практика розвитку та захисту
підприємництва свідчить, що доступним джерелом фінан-
сування малого бізнесу є надання урядом гарантій повер-
нення позик у разі неплатоспроможності малих підприємств.
Це зменшує кредитні ризики і усуває головну перешкоду на
шляху надання позик суб'єктам малого підприємництва.

Розглядаючи перспективи розвитку українських
підприємств та пропонуючи заходи щодо покращення ситу-
ації можна звернути увагу на досвід зарубіжних країн. На-
приклад, у Японії бізнес розвивається в рамках групових об-
'єднань, партнери яких мали спільні ідеї підприємницької
діяльності. Такі угруповання не сумісні з вільною конкурен-
цією країн Заходу, але саме це сприяло концентрації зусиль
на досягненні поставлених цілей. Таким чином, саме групові
об'єднання стали найефективнішим фактором зростання еко-
номіки порівняно з вільною конкуренцією, і це має слугувати
прикладом для країн, що розвиваються. Японія закцентува-
ла увагу на складних інформаційних системах, в яких вико-
ристовувалися нові досягнення телекомунікаційних техно-
логій, що дало їй можливість згодом здійснити потужний про-
рив у виробничій сфері, забезпечити різкий стрибок у підви-
щенні продуктивності праці, досягти високих якісних показ-
ників продукції. За допомогою "дешевого" кредиту, подат-
кових стимулів, амортизаційних пільг, премій, моральної і
матеріальної зацікавленості у країні стимулюється винахід-
ництво. Така політика сприяла розвитку прикладної науки, де
створювалися лабораторії, науково-дослідні сектори, техно-
центри. Також це сприяло створенню ряду нових галузей,
наприклад, електронної, комп'ютерної, радіотехнічної, з ви-
робництва хімічних волокон тощо. В основі економічної пол-
ітики цієї держави лежить захист вітчизняного виробництва.
Слід звернути увагу на формування вигідної митної політики
Китаю, де встановлюється обмеження на вивіз сировини з
країни, особливості на швидко вичерпні та цінні копалини, а
також створюються умови для експорту готової продукції, яка
має великий відсоток доданої вартості.

ВИСНОВКИ
Підприємництво є невід'ємним елементом функціону-

вання конкурентної ринкової системи господарювання, а
його розвиток має бути одним із основних завдань з точки
зору його потенціалу створення нових робочих місць, підви-
щення рівня життя населення та забезпечення економічно-
го зростання країни та регіонів зокрема. Недосконалість
інституційного середовища призводить до зменшення
кількості створюваних малих і середніх підприємств, зни-
ження рівня зайнятості, зменшення темпів соціально-еко-
номічного розвитку. Основними напрямами для розвитку
підприємництва в Україні є: спрощення порядку відкриття
бізнесу, розширення можливостей доступу суб'єктів мало-
го і середнього підприємництва до кредитних ресурсів,
підтримка інноваційно-орієнтованих підприємств, сприяння
розвитку інфраструктури підтримки підприємництва,
підтримка експортної діяльності суб'єктів підприємництва.

Більшість розвинутих демократичних держав сьогодні
прийшли до висновку щодо необхідності обмеження сфери
державного контролю за підприємництвом,оскільки над-
мірне втручання держави в господарську діяльність негатив-
но відбивається і на розвитку економіки в цілому. В Україні
сьогодні навпаки ця сфера не лише не обмежена, але й існує
значна кількість контролюючих органів, що на практиці при-
зводить до зловживань та надмірного втручання держави в
діяльністю суб'єктів господарювання.

Ще необхідно зазначити, що одна з причин успішного
розвитку малого підприємництва в країнах з розвинутою
економікою полягає в тому, що велике виробництво не про-
тиставляється малому. Дотримуються принципу кооперуван-
ня великих і малих суб'єктів господарювання, причому ве-
ликі підприємства не пригнічують малий бізнес, а взаємо-
доповнюють один одного. Завдяки малим підприємствам
забезпечується еластичність структури ринків і зменшують-
ся комерційні ризики великих підприємств. Мале підприє-
мництво утворює ядро — міцну основу для подальшого роз-
витку середніх та великих підприємств, зумовлюючи цим не-
обхідність підвищення ефективності підприємницької діяль-
ності в системі фінансового забезпечення регіонального
розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток економіки України нерозривно

пов'язаний з інвестиційними процесами, які є рушійною
силою інтеграції економіки у світове господарство за ра-
хунок оновлення основних фондів, переведення капіталів,
передачі технологій, інновацій та управлінського досвіду.
Залучати, використовувати чи обмежувати інвестиції кер-
івництво кожної країни визначає суб'єктивно відповідно
до своїх соціально-економічних та національних особли-
востей. Проблема інвестування є актуальною в більшості
країн світу, тож Україна не є винятком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розв'язання інвестиційних проблем украї-
нської економіки останнім часом присвячується досить
багато наукових праць. При дослідженні можливостей
активізації інвестиційної діяльності вагомих наукових
результатів досягли вчені І.Л.Сазонець, С. Марченко,
А.А. Пересада, А. Шунькіна, В. Корнус, А. Головач,
П. Буряк, Ю.В. Полякова та ін.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE AS AN INHIBITING
FACTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті здійснено аналіз інвестиційної діяльності в Україні за останні роки. Запропоновано

основні пріоритетні напрями інвестиційного розвитку країни. Проаналізовано обсяги залучен-

ня прямих іноземних інвестицій в економіку України. За допомогою використання періодичних

видань виявлено основні країни-інвестори, на яких припадає левова частка прямих іноземних

інвестицій, а також країни-реципієнти українських інвестицій. Сформульовано заходи щодо

підвищення ефективності інвестиційної діяльності.

This paper analyzes the investment activity in Ukraine in recent years. The basic priorities for

investment development. Analyzed the volume of attracting direct foreign investment in Ukraine. By

using periodicals identified the major investor countries, which account for the lion's share of foreign

direct investment as well as recipient countries Ukrainian investment. Formulated measures to

improve investment performance.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення основних аспектів інве-

стиційної діяльності в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до міжнародних рейтингів сприятливих

умов для підприємницької діяльності Україна займає не
найкращі позиції. Так, згідно з рейтингом ведення бізнесу
(The Doing Business) та індексом економічної свободи
(Heritage Foundation) Україна перебуває на 145 позиції з
181 можливої та на 152 з 179 позицій відповідно [6]. Такі
умови ведення підприємницької діяльності в Україні, як:
легкість відкриття компанії, найму працівників, реєстрація
власності, отримання кредиту, захист інтересів інвесторів,
ділова, фінансова, грошово-кредитна, інвестиційна, фінан-
сова, свобода від Уряду, від корупції, захищеність прав
власності не відповідають міжнародним стандартам веден-
ня бізнесу, що створює перешкоди у залученні як
зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій в економіку країни.

Оздоровлення та розвиток сучасної економіки
України неможливий без активізації інвестиційної діяль-
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ності, пошуку та залучення надійних інвесторів, які б
розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни,
забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих ланок
господарства. Україна має всі шанси для залучення інве-
стиційних ресурсів та використання їх на користь еко-
номіки, тому що потенціал української економіки має
досить "широкі горизонти" для свого розвитку.

Але варто зазначити, що за останній час Україна так
і не позбулася повністю структурних деформацій і знач-
но відстає від розвинутих країн за багатьма факторами
продуктивності виробництва та рівнем добробуту насе-
лення. Важливим є той факт, що такі галузі господарства,
як промисловість, агросектор, у першу чергу потребують
залучення капіталу для подальшого розвитку. Ще однією
важливою проблемою української економіки є висока
енергоємність промисловості, цей фактор значно впли-
ває на конкурентоздатність і собівартість виробленої про-
дукції. Промисловим підприємствам потрібно залучати
інвестиції ще й для модернізації вже існуючих потужнос-
тей, адже саме після модернізації підприємство стає
більш стійким до фінансових коливань.

Сучасний розвиток інвестиційної діяльності в Ук-
раїні не в найкращому становищі. Макроекономічні по-
казники України залишаються на периферії світових
інвестиційних потоків, що значно підсилюється недо-
статнім рівнем інвестиційних ресурсів, а також усклад-
нюється кризовими явищами у світовій економіці.

Основними причинами зниження
активності інвестиційної діяльності в
Україні є:

— несприятливий інвестиційний
клімат;

— недосконала законодавча база;
— неналежна підготовка інвести-

ційних проектів та програм та їх неді-
євість;

— нерозвиненість інвестиційних
інструментів та інвестиційного ринку.

Вкрай необхідно враховувати
внутрішні, приховані процеси і тенденції
розвитку світового господарства, які в
умовах глобалізації суттєво впливають
на розвиток національних економічних

систем, особливо перехідних, нестаб-
ільних економік. Wall Street Journal і
Heritage Foundation щорічно розрахо-
вує індекс економічної свободи. Його
динаміку спостерігаємо на рисунку 1.

Як бачимо, найбільше значення
індекс економічної свободи набув у
2005 р., після чого спостерігається тен-
денція до його зниження до 2011 р. За
останні два роки рейтинг України зріс
на 0,5, що не є значним підвищенням,
але все ж показує позитивну динаміку.

Україна за рік опустилася на 11 по-
зицій, посівши 84 місце зі 148 країн в
Індексі глобальної конкурентоспро-
можності (Global Competitiveness Index
2013—2014, GCI), який щорічно скла-
дається Всесвітнім економічним фору-
мом (ВЕФ).

Так, найбільш негативним фактором для ведення гос-
подарської діяльності в Україні респонденти назвали
доступ до фінансування — 16,7 % (рік тому — 15,3%).
На другому місці корупцію — 15,5% (14%), неефектив-
ний урядовий апарат — 13,4% (7,9%), податкове адмін-
істрування — 11% (13,6%), політичну нестабільність —
10,1% (7,9%), розміри податків- 8,4% (10,5%).

Україна може підвищити свою ефективність за ра-
хунок розвитку конкуренції на своїх ринках товарів і
послуг і продовження реформи фінансово-банківсько-
го сектору, бо за цими параметрами вона посіла відпо-
відно 124 і 117 місця.

Рейтинг України протягом останніх декількох років
наведено на рисунку 2.

Автори рейтингу відзначають, що економічного зро-
стання України в майбутньому вимагатиме від країни ви-
рішення серйозних проблем, з яких найбільш важливою
є перебудова її інституційної структури, яка страждає від
бюрократизму, відсутності прозорості і фаворитизму.

Основу інвестиційної діяльності будь-якої держави
визначають за обсягом прямих іноземних інвестицій та
за інвестиціями в основний капітал. Аналізуючи показ-
ники інвестиційної діяльності (згідно з інформацією
Державної служби статистики України), варто зазначи-
ти, що в Україні спостерігається збільшення темпів зро-
стання прямих іноземних інвестицій, воно не значне, але
стабільне (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка змін індексу економічної свободи України

за період 1995—2013 рр.

Джерело: [1].

Рис. 2. Індекс глобальної конкурентоспроможності України

за 2010—2014 рр.

Джерело: [6].
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У 2013 р. в економіку України іноземними інвесто-
рами вкладено 5677,3 млн дол. США прямих інвестицій
(акціонерного капіталу).

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку
України прямих іноземних інвестицій (акціонерного ка-
піталу) на 31 грудня 2013 р. становив 58156,9 млн дол.
США, що на 5,2% більше обсягів інвестицій на початок
2013 р., та в розрахунку на одну особу населення скла-
дає 1283,6 дол. З країн ЄС унесено 44423,0 млн дол.
інвестицій (76,4% загального обсягу акціонерного кап-
італу), із країн СНД — 5043,5 млн дол. (8,7%), з інших
країн світу — 8690,4 млн дол. (14,9%) (табл. 1).

На кінець року основними інвесторами України за-
лишаються такі країни, як Кіпр — $19,036 млрд, Німеч-
чина — $6,292 млрд, Нідерланди — $5,562 млрд, Рос-
ійська Федерація — $4,287 млрд, Австрія — $3,258 млрд,
Великобританія — $2,714 млрд, Британські Віргінські Ос-
трови — $2,494 млрд, Франція — $1,826 млрд, Швейца-

рія — $1,325 млрд, Італія —
$1,268 млрд На ці країни припа-
дає майже 83% загального об-
сягу прямих інвестицій (рис. 3).

За даними Держстату, за-
гальний обсяг прямих іноземних
інвестицій, спрямованих в украї-
нську промисловість, становить
$18,013 млрд або 31% загально-
го їхнього обсягу, установи
фінансової і страхової діяльності
— $15,349 млрд або 26,4%, на
підприємства торгівлі та ремонту
автотранспорту — $7,560 млрд
або 13,0%, ринок нерухомості —
$4,371 млрд або 7,5%, на науко-
ву та технічну діяльність — $3,448
млрд або 5,9%.

Заборгованість українських
підприємств за кредитами та по-
зиками, торговими кредитами та
іншими зобов'язаннями (боргові
інструменти) перед прямими іно-
земними інвесторами на 1 січня
2014 року склала $10,155 млрд.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку країни, включаючи акціонерний капітал та бор-
гові інструменти, на 1 січня 2014 року склав $68,312 млрд

У той же час обсяг прямих інвестицій (акціонерний
капітал) з України в економіку країн світу на початок
2014 року склав $6,575 млрд, у тому числі в країни ЄС
— $6,061 млрд, або 92,2% загального обсягу, у країни
СНД — $412,5 млн або на 6,3%, в інші країни світу —
$102,1 млн або 1,5% від загального обсягу.

За підсумками другого кварталу 2013 року в Україні
зафіксовано також значне падіння обсягу прямих інозем-
них інвестицій (ПІІ) у вигляді акціонерного капіталу. Зок-
рема станом на початок серпня загальний обсяг ПІІ в ре-
гіони України склав $55318,2 млн. При цьому в другому
кварталі іноземні інвестори спрямували в економіку Ук-
раїни $1055,2 млн, але при цьому "вивели" $1623,6 млн.

Нагадаємо, за даними Держстату, в 2012 році в еко-
номіку України іноземні інвестори вклали $6,013 млрд

 Усього 

у тому числі з 

країн 
ЄС 

країн 
СНД 

інших 
країн світу 

Прямі інвестиції нерезидентів в Україні 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)  
на 1 січня 2013 р. 65787,0 52686,2 4650,9 8449,9 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 1 січня 2013 р. 55296,8 43546,4 4259,3 7491,1 

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів  5677,3 3392,2 851,8 1433,3 

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів  –2845,2 –2649,8 –60,3 –135,1 

Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати, 
перекласифікація інвестицій тощо) 28,0 134,2 –7,3 –98,9 

з них  
курсова різниця 341,2 318,8 –0,3 22,7 

Акціонерний капітал нерезидентів  
на 31 грудня 2013 р. 58156,9 44423,0 5043,5 8690,4 

Боргові інструменти (заборгованість за 
кредитами та позиками, зобов’язання за 
торговими кредитами та інші зобов’язання перед 
прямими інвесторами)     

на 1 січня 2013 р. 10490,2 9139,8 391,6 958,8 

на 31 грудня 2013 р. 10154,9 8658,7 503,0 993,2 

Прямі інвестиції нерезидентів в Україні 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)  
на 31 грудня 2013 р. 68311,8 53081,7 5546,5 9683,6 

Джерело: [4].

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку України

(млн дол. США)

(у % до загального обсягу)

32,1

11,1 9,4
6,9 6,2 4,6 3,6

32,7

10,8 9,6
7,4

5,6 4,7 4,3
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Рис. 3. Розподіл прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну

за основними країнами-інвесторами
Джерело: [4].
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США прямих інвестицій, що на 7,2% менше показника
за 2011 рік ($6,480 млрд).

ВИСНОВКИ
Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні,

можна зазначити, що на даний момент наша держава не
здобула серйозних досягнень у забезпеченні національ-
ної конкурентоспроможності та інвестиційної привабли-
вості. В Україні спостерігається непропорційний розподіл
обсягів залучення інвестицій у регіони України: 87,9%
всіх залучених прямих іноземних інвестицій надходить до
восьми регіонів, а саме: Дніпропетровської, Донецької,
Харківської, Київської, Львівської, Одеської, Запорізь-
кої областей, Автономної Республіки Крим та до м. Київ,
які на сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш
привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямуван-
ня прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій
в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціаль-
но-економічному розвитку регіонів та посилює подаль-
ше збільшення розриву у їх розвитку.

В Україні дотепер не створено обгрунтованої сис-
теми державної підтримки інвестиційної діяльності
підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяль-
ності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінве-
стування народного господарства посилює спад вироб-
ництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвести-
ційних можливостей суб'єктів господарювання та дер-
жави [3].

Серед основних факторів, що стримують активність
інвестиційних процесів виділяють наступні: зниження
фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів, а також
господарюючих суб'єктів та населення; недосконалість
і часті зміни законодавчої і нормативно-правової бази;
слабка розвиненість фондового ринку і ринку капіталів;
відсутність системи страхування ризику інвесторів; не-
стабільна політична ситуація в країні [2].

Інвестиційна діяльність в Україні потребує формуван-
ня позитивного інвестиційного клімату, основними риса-
ми якого повинна стати досконала законодавча база,
політична стабільність у країні та високий рівень захи-
щеності інвестора. Досягнення високого рівня приваб-
ливості інвестиційного клімату та подолання інших існу-
ючих проблем можливо лише завдяки виваженій та своє-
часній інвестиційній політиці держави, яка повинна спи-
ратися на зарубіжний досвід та реалізовувати пріоритетні
напрями сприяння інвестиційної активності в Україні. З
метою покращення інвестиційного клімату в Україні не-
обхідно провести ряд заходів, націлених на створення і
функціонування стабільної економіки. До таких можна
віднести: підвищення рівня загального розвитку регіону
та рівня розвитку інвестиційної інфраструктури; покра-
щення демографічної характеристики; контроль рівня
криміногенних, екологічних та інших ризиків; удоскона-
лення нормативно-правової бази інвестування, забезпе-
чення стабільності у податковому законодавстві,вдоско-
налення нормативно-правової бази інвестування,
зміцнення договірної дисципліни, створення системи га-
рантій стабільності для забезпечення довгострокового
фінансування інвестиційних проектів тощо.

Розробка та реалізація інвестиційної стратегії і так-
тики має базуватися на всебічно відпрацьованих еконо-
міко-математичних моделях і сценаріях, які мають важ-

ливе значення як на державному, так і на регіонально-
му рівнях.

Доцільно зробити висновок, що для економічного
та соціального зростання потрібен стабільний розвиток
інвестицій в Україну. Держава повинна активно сприя-
ти розвитку інвестиційної діяльності, а саме:

— дотримуватися активної позиції щодо залучення
інвестицій [2];

— підтримувати на державному рівні програми та
проекти зарубіжних та вітчизняних інвесторів [2];

— створювати сприятливий інвестиційний клімат [2];
— забезпечувати прозорість, "партнерські" відно-

сини між державою та інвестором [2];
— розвивати інвестиційний ринок та сприяти його

інтеграції у світовий простір [2].
На нашу думку, тільки чіткий контроль та активна

державна позиція можуть правильно реалізувати про-
граму інвестиційного розвитку задля сталого економіч-
ного розвитку, поліпшення бізнес-клімату та залучення
інвестицій. Також притримуємось тої думки, що держа-
ва повинна вибирати пріоритетні галузі економіки для
більш інтенсивного інвестування, тобто ті галузі, які
мають значний потенціал і які характерні саме для
України (промисловість, сільське господарство). Комп-
лексне використання всіх цих факторів може забезпе-
чити ефективність інвестиційної діяльності України в
майбутньому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку будь-яких господарсь-

ких відносин: фінансових, економічних, кредитних, інве-
стиційних тощо, ризик є невід'ємною їх складовою.
Особливого впливу в ситуації політичної нестабільності
набуває ризик країни. Він виникає в процесі міжнарод-
ної фінансової діяльності, яка стає не тільки джерелом
величезних додаткових прибутків, але і генерує появу
нових ризиків. Глобалізація світової економіки і фінан-
сових ринків ще більше підвищує значимість цих ризиків,
що в свою чергу висуває вимоги до розробки нових ме-
тодів оцінки надійності міжнародних партнерів, що
діють на ринках. У зв'язку з цим виникла і набула широ-
кого поширення концепція ризику країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед зарубіжних фахівців, що досліджували окре-

мі проблеми ризику країни, можна виокремити таких
авторів, як Ч. Кеннеді, С. Кобрін, В. Ковелло, М. Ма-
калір, Д. Некар, Алан С. Шапіро, С. Сеті, К. Лютер, Д. Бод-
девін, Дж. де ла Торре та ін.

Роботи російських та українських учених, а саме:
В. Базилевича, С. Валдайцева, В. Глазунова, І. Гріши-
ної, Р. Качалова, В. Кривошеїна, В. Лівшиці, М. Лімі-
товської, В. Ляшенко, Р. Пікус, Н. Приказюк та ін. при-
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свячені в основному проблемам інвестиційних, проект-
них і господарських ризиків. Однак доводиться конста-
тувати той факт, що ризик країни залишається мало
вивченим у вітчизняній науковій літературі.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою статті є теоретичне обгрунтуван-

ня сутності ризику країни та визначення факторів, що
на нього впливають.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сам термін "ризик країни" (country risk) з'явився в
США в ХХ ст. Поняття "ризик країни" досі не має чіткого
і однозначного визначення. Сучасні уявлення про ризик
країни досить варіативні. У найбільш загальному випад-
ку під ним розуміють ризик, пов'язаний з поточним і пер-
спективним економічним і політичним станом країни в тій
мірі, в якій це може відбитися на здатності уряду країни
чи інших економічних суб'єктів, які перебувають під її
юрисдикцією, відповідати за своїми зобов'язаннями [1,
с. 12]. Більш вузько, стосовно суб'єктів, що піддаються
ризику країни, мова йде про ймовірність неочікуваних
фінансових втрат (прямі збитки, недоотриманий прибу-
ток або упущені можливості), які можуть виникати при
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здійсненні операцій, прямо або побічно пов'язаних з
міжнародною економічною діяльністю та/або транскор-
донним переміщенням коштів. Матеріалізується цей ри-
зик в зниженні прибутковості і ліквідності активів, а в
кінцевому рахунку — в падінні ринкової вартості міжна-
родної компанії або банку, що знаходить відображення
в падінні котирувань цінних паперів [1, с. 15].

Ризик країни інтегрує в собі окремі елементи інших
видів ризиків (політичний, суверенний, валютний та ін.),
які виступають його субкатегоріями.

Існує велика кількість підходів до визначення понят-
тя "ризик країни" (табл. 1).

Найбільш ширше трактування "ризику країни" дає
Базельський комітет з банківського нагляду і регулю-
вання: "Під поняттям ризик країни розуміється мож-
ливість того, що суверенні позичальники з певної краї-
ни можуть бути не в змозі або можуть не побажати, а
всякі інші позичальники можуть бути не в змозі викону-
вати свої іноземні боргові зобов'язання через причини,
які знаходяться поза звичайних ризиків, що виникають
при різного роду кредитній діяльності" [2].

А. Хаттаба і С. Голдберг у своїх працях зазначають,
що ризик країни залежить від змін у бізнес-середовищі,
які можуть негативно вплинути на операційний прибуток
або вартість активів у конкретній країні. Цей термін та-
кож іноді називають політичним ризиком, однак ризик
країни все ж є більш загальним терміном, який включає
ризики, що впливають на всі підприємства, що працюють
у тій чи іншій країні [3]. Ідея ризику країни, відповідно до
Д. Боддевіна, заснована на припущенні про ворожі відно-
сини між державою і бізнесом [4, c. 25—47].

Також, коли розглядають "ризик країни", то виді-
ляють деякі субкатегорії даного поняття. У ділових та
наукових колах було сформовано кілька термінів, які
так чи інакше відображають ризик країни. Існують по-
няття "суверенний ризик" (акцент робиться саме на не-
можливість управління внутрішніми процесами), "по-
літичний ризик", а також більш широке і ємне — "ризик
країни". Під "політичним" слід розуміти лише ризик,
пов'язаний з діяльністю владних структур, тому цей
термін є неповним, тому що навіть правовий простір
країни враховує лише частково, а саме — в тій мірі, в
якій можливі зміни існуючого законодавства.

Більшість зарубіжних і вітчизняних дослідників зо-
середжуються на політичному ризику, вважаючи його
визначальним. В. Вестон і Б. Сорж визначають політич-

ний ризик як дії національного уряду, які заважають
проведенню ділових операцій, змінюють умови угод або
призводять до конфіскації власності іноземних компаній
[5, с. 2]. Подібним чином розглядає даний ризик і
Д. Джодіс, тобто як зміни в умовах проведення операцій
іноземними компаніями, що виникають у ході політич-
ного процесу.

Деякі дослідники (С. Робок, Дж. Саймона, К. Міл-
лер, С. Хеффернан, С. Кобрін) виділяють макро- і мікро-
ризик, залежно від рівня економічних суб'єктів, на який
вони поширюються. Макроризик асоціюється з імовір-
ністю політичних подій, що відбиваються на всіх інозем-
них суб'єктах в країні розміщення. До мікроризику
відносяться ризики, специфічні для галузі, фірми або
навіть окремого проекту [6, с. 52, 62—69].

Відповідно до теорії управління ризиками аналіз
ризику складається з виявлення ризиків та їх оцінки. При
цьому зазначені процеси виявлення та оцінки ризику є
тісно пов'язаними і важко розділяються [7]. Оцінка ри-
зику проводиться за допомогою набору показників ри-
зику.

Зазвичай використовують цілу серію показників,
запропонованих французькими економістами Б. Маруа
і М. Бехаром для найбільш повної характеристики ри-
зику країни [8, с. 15]. Ці показники, в основному, по-
діляються на дві категорії:

1. Показники, що характеризують економічну безпе-
ку і вразливість країни, що включають: рівень розвитку,
економічне зростання, економічні відносини з розвине-
ними країнами, промисловий і ресурсний потенціал.

2. Показники, що характеризують ступінь надійності
та платоспроможності країни, у тому числі: здатність до
зарубіжних контактів, валютні запаси, рівень зовнішньої
заборгованості, бюджетна, грошова і економічна по-
літика.

Перша категорія показників дає уявлення про сту-
пінь розвитку країни, рівні інтеграції в міжнародні еко-
номічні відносини, а отже, і ступінь доступу до міжна-
родних ринків капіталу. Друга категорія показників оці-
нює платоспроможність країни, враховуючи при цьому
ті економічні фактори, які могли б призвести до відмо-
ви країни від своїх зобов'язань.

Розглянемо та проаналізуємо деякі фактори, які
впливають на визначення ризику країни України. В ціло-
му всі фактори можна поділити на дві групи. В першу
групи включені в основному всі індикатори економіч-
ного розвитку країни, а друга група відображає внут-
рішнє середовище країни, а саме соціальні, політичні
та законодавчі фактори.

Отже, перша група факторів — макроекономічні
фактори. До них відносяться: обсяг боргу країни, його
структура та відношення до ВВП; волатильність валют-
ного курсу; ймовірність різкої зміни обмінних курсів
валют; динаміка валового національного доходу (ВНД)
на душу населення; рівень безробіття; рівень золотова-
лютних резервів.

1. Борг країни: обсяг, відношення до ВВП, структу-
ра. У 2008 р. внаслідок негативного впливу світової
фінансової кризи державний зовнішній борг збільшив-
ся на 32,5 млрд грн. (60,82 %) внаслідок зростання
курсів іноземних валют до гривні. Для фінансування де-
фіциту державного бюджету у 2008 р. також залучено

Таблиця 1. Дефініції трактування поняття

"ризик країни"

Джерело Визначення 

Базельський 
комітет з 
банківського 
нагляду і 
регулювання [2] 

Ризик країни – можливість 
того, що суверенні 
позичальники з певної країни 
можуть бути не в змозі 
виконувати свої іноземні 
боргові зобов’язання 

А. Хаттаба і  
С. Голдберг [3] 

Ризик країни – ймовірність 
змін у бізнес-середовищі, які 
можуть негативно вплинути 
на операційний прибуток або 
вартість активів у конкретній 
країні 

Д. Боддевін  
[4, c. 2547] 

Ризик країни – ймовірність 
ворожих відносин між 
державою і бізнесом 
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0,8 млрд дол. США від Світового
банку [9]. За даними Міністерства
фінансів України, станом на
31.12.2013 р. державний зовнішній
борг становив 37,54 млрд дол.
США.

Станом на 31 січня 2014 року
за даними Міністерства фінансів
України державний та гарантова-
ний державою борг України ста-
новив 73,23 млрд дол. США, в
тому числі: державний та гаранто-
ваний державою зовнішній борг
— 37,36 млрд дол. США (43,25%
від загальної суми державного та
гарантованого державою боргу)
[10].

Відповідно до законодавства,
за Бюджетним кодексом України,
величина основної суми боргу не
має перевищувати 60 % фактично-
го річного ВВП. Щодо частки зов-
нішнього державного боргу Украї-
ни у ВВП, то найвище значення, яке
перевищило критичний рівень
відповідно до Маастрихтської уго-
ди, спостерігалося у 1999 р. —
49,9 %. Динаміку цього показни-
ка протягом 2008—2013 рр. наве-
дено на рисунку 1.

Таким чином, основною причи-
ною росту запозичень у нашій
країн є неспроможність фінансу-
вання соціальних програм та пост-
ійний дефіцит платіжного балансу
країни, а в розвинених країнах
світу основна маса запозичень
спрямовується на реалізацію мас-
штабних національних проектів, розвитку інфраструк-
тури та перспективних галузей економіки.

2. Волатильність валютного курсу. Аналіз кон'юнк-
тури валютного ринку України доцільно розпочати з ха-
рактеристики поточних тенденцій, що склалися на ва-
лютному ринку.

Протягом 2013 року офіційний курс гривні віднос-
но долара США залишався на незмінному рівні і на
31.12.2013 становив 799,30 грн. за 100 дол. США.

Курсова динаміка гривні до євро упродовж року
визначалася коливаннями цієї валюти на міжнародних
ринках. Офіційний курс гривні відносно євро за підсум-
ками 2013 року знизився на 4,79% — до 1104,15 грн.
за 100 євро (рис. 2).

Проаналізувавши рисунок 2, необхідно зауважити,
що валютно-курсова політика Національного банку Ук-
раїни в 2013 році була спрямована на підтримку рівно-
ваги на валютному ринку. Офіційний курс гривні до до-
лара США упродовж останніх 5 років не змінювався.
Коливання ринкового курсу гривні були помірними.
Курсова динаміка гривні до євро формувалася в умо-
вах значних коливань курсу євро на міжнародних рин-
ках, у результаті чого відбулося зниження курсу гривні
до євро.

У І кварталі 2014 року динаміка показників валют-
ного курсу України залежала від таких двох визначаль-
них умов:

— прагнення до рівноважного значення (валютний
курс в кінцевому підсумку залежить від умов адаптації
економіки і банківської системи до нових базових умов,
і його зміни до значення, що забезпечує рівновагу по
поточному рахунку);

— прагнення Національного банку (НБУ) до міні-
мізації соціально-економічних витрат (9,6—10,0 грн. за
один долар США); за умови посилення політичного тис-
ку на курс, НБУ матиме можливість стримувати курс на
більш високому рівні,  наскільки це дозволить ко-
ефіцієнт тиску на валютні резерви [14].

Фактором підтримки для гривні буде виступати
ймовірність отримання Україною фінансової допомоги з
боку зовнішніх кредиторів. Крім економічного обгрунтуван-
ня необхідності зовнішніх запозичень, це надасть і психо-
логічну підтримку учасникам фінансового ринку — сигнал
до поступової стабілізації, у зв'язку з чим банки припинять
створювати ажіотаж покупками валюти на міжбанку.

3. Тренди макроекономічних показників за 3—5 років
— валовий національний дохід (ВНД) на душу населен-
ня; рівень безробіття; рівень золотовалютних резервів.

Рис. 1. Динаміка державного зовнішнього боргу

та його частки до ВВП

Джерело: побудовано автором на основі [11, 12].

Рис. 2. Динаміка офіційного курсу гривні до іноземних валют

Джерело: побудовано автором на основі [13].
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За методологією Світового банку, який щорічно
розраховує показники національного доходу на душу
населення в країнах світу, всі держави і території кла-
сифікуються трьома категоріями:

— країни з високим рівнем доходу на душу насе-
лення (від $ 12,616 і вище);

— країни із середнім рівнем доходу на душу насе-
лення (від $ 1,036 до $ 12,615);

— країни з низьким рівнем доходу на душу насе-
лення (від $ 1,035 і нижче) [15].

За цією класифікацією Україну можна віднести до
країн із середнім рівнем доходу на душу населення (рис.
3).

Основними завданнями золотовалютного резерву
є забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності
національної грошової одиниці України — гривні, ре-
гулювання платіжного балансу України, проведення ва-
лютних інтервенцій у межах монетарної політики На-
ціонального банку. Наповнюється даний резерв з
внутрішніх та  зовнішніх джерел. До основних
внутрішніх належать — купівля іноземної валюти на
валютних ринках, монетарного золота у зливках, а
зовнішніх — кредити міжнародних фінансових орган-
ізацій, урядів іноземних країн, фінансово-кредитних
установ.

З 2004 р. до 2007 р. обсяги золотовалютного ре-
зерву лише зростали, з 9 млрд 524 млн дол. до 32 млрд

462 млн, при чому найбільший відносний ріст було за-
фіксовано у 2005 році, коли його обсяги за 1 рік зросли
більш ніж вдвічі в порівнянні з 2004 роком, а саме: на
103,6%, а найбільший абсолютний у 2007 році, розмір
приросту становив 10 млрд 205 млн дол.

Протягом 2004—2013 років, падіння річних показ-
ників вперше було зафіксовано у 2009 році, яке стано-
вило 918 млн 790 тис. дол., що в свою чергою було по-
в'язаним з фінансовою кризою, яка розпочалася восе-
ни 2008 року (рис. 4).

Найбільше падіння обсягів золотовалютного резер-
ву відбулося у 2012 році, яке становило за абсолютним
показником 7 млрд 248 млн 590 тис. дол., а відносним
показником — 22,8% скорочення в порівнянні з обся-
гами 2011 року. Падіння резервів НБУ в даному році у
значній мірі пов'язане з бажанням втримати курс гривні
напередодні парламентських виборів 2012 року. Досяг-
нувши свого максимуму в 2010 році 34 млрд 570 млн
дол., золотовалютний запас почав послідовно скорочу-
ватися, досягши позначки 15 млрд 462 млн дол. станом
на 1 березня 2014 року [16].

Також варто зазначити, що в подальшому значні
кошти будуть спрямовані на утримання національної
валюти, адже зважаючи на скорочення виробницт-
ва (податкових надходжень відповідно), девальвац-
ійних очікувань громадян та скорочення надходжень
капіталу до країни, гривня втрачатиме власну купі-

Рис. 3. Динаміка ВНД на душу населення (2008—2013 рр.)

Джерело: побудовано автором на основі [15].

Рис. 4. Динаміка обсягів золотовалютного резерву та ВВП протягом 2004—2013 років

Джерело: складено автором на основі [16].
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вельну спроможність. Для поповнень золотовалют-
них запасів та утримання курсу гривні Нацбанк вда-
ватиметься до підвищення контролю за надходжен-
ням валюти до України та подальшу конвертацію її в
гривню.

Слабка економічна активність на глобальних рин-
ках, значні макроекономічні дисбаланси, що накопи-
чувалися впродовж останніх років, а також постійне
зволікання з реалізацією важливих структурних ре-
форм придушили зростання економіки України. Про-
тягом останніх років ВВП показував нульове зростан-
ня.

Збільшення дефіциту бюджету та поточного рахун-
ку платіжного балансу України, яке тривало протягом
останніх років, у поєднанні з політикою де-факто фіксо-
ваного валютного курсу, спричинили падіння золотова-
лютних резервів до критичного рівня.

Характеризуючи рівень безробіття, слід зазначити,
що протягом 2013 року зберігалась тенденція щодо
зростання зайнятості та зменшення безробіття. Чи-
сельність безробітних в середньому у 2013 році змен-
шилася на 76,7 тис. осіб і становила 1,65 млн осіб. Ско-
рочення чисельності безробітних відбулося в усіх регі-
онах.

Рівень безробіття населення віком 15—70 років,
визначений за методологією Міжнародної організації
праці (МОП), знизився з 7,5% до 7% економічно актив-
ного населення.

В Україні, як і в усьому світі, найвищий рівень без-
робіття (за методологією МОП) спостерігався серед мо-
лоді віком 15—24 роки (17,3%) [17].

Наступна група факторів, що впливають на ризик
країни — це внутрішні, які включають політичні, соці-
альні та законодавчі фактори.

Протягом останніх 10 років в Україні президентські
та парламентські вибори (в тому числі дострокові) відбу-
валися п'ять разів. Важливим чинником є також те, що
протягом того ж таки періоду в нашій державі відбуло-
ся дві революції.

В Україні зареєстровано більше 200 партій, однак
протягом останніх трьох скликань до Верховної Ради
України потрапляють лише п'ять політичних партій, що
можна розглядати як певну сформованість та стабіль-
ність електоральних вподобань.

Процес демократизації суспільства в Україні призво-
дить до політичної дестабілізації у зв'язку із швидким
переходом суспільства від одного стану в інший, коли
руйнуються кодекси поведінки і виникає атмосфера
непокори закону, люди стають більш сприйнятливими
до закликів харизматичних лідерів приєднатися до ма-
сових рухів, наслідком чого і є нестабільність. Ситуація
ускладнюється й фактичною зовнішньою військовою
інтервенцією з можливістю її подальшого розвитку. Та-
ким чином, сучасна економічна та політична ситуація в
Україні напряму впливає на ризик країни. Наприклад,
за останніми даними Україна займає 144 місце (з 178
країн) з 25 балами із 100 за показником рівня корупції
(Індекс сприйняття корупції) [18]. За показником, що
вимірює обмеження на інвестиційну діяльність як усе-
редині країни, так і закордон (Індекс інвестиційної сво-
боди) Україна знаходиться на 156 місці серед 178 країн
[19].

ВИСНОВКИ
Отже, розглядаючи "ризик країни" необхідно усві-

домлювати, що мова йде про ймовірність фінансових
втрат (недоотримання прибутку або прямі збитки), які
можуть виникати при здійсненні операцій, прямо або
побічно пов'язаних з міжнародною діяльністю та/або
транскордонним переміщенням коштів.

Таким чином, основними факторами, що впливають
на ризик країни слід вважати: урядові чинники, соціальні
фактори, економічні та фінансові ризики.

Якщо оцінювати реальний стан аналізу ризику краї-
ни в Україні, то слід констатувати, що дослідження і
практичні кроки в цій області знаходяться на початко-
вому стані. Органи влади у своїй діяльності приділяють
мало уваги вивченню ризику країни, що знижує ефек-
тивність їх роботи. У зв'язку з цим актуалізується не-
обхідність створення в Україні єдиної національної та
багаторівневої системи аналізу та управління ризиком
країни.
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ВСТУП
Функціонування і розвиток аграрних товаровироб-

ників, значною мірою залежить від організації кредитних
відносин в аграрній сфері. Ефективна діяльність аграр-
них підприємств не можлива без постійного залучення по-
зикових коштів. На стан їх кредитоспроможності впли-
ває збиткова діяльність значної кількості підприємств. Для
створення необхідних умов успішної діяльності сільсько-
господарських підприємств потрібно сформувати ефек-
тивний державний механізм. У його складі важливе місце
посідає система оцінки кредитоспроможності підприєм-
ства. Об'єктивна необхідність її використання в аграрній
сфері економіки пов'язана з особливостями сільськогос-
подарського виробництва, нерівномірністю обороту
коштів підприємств та значними коливаннями потреби у
них.

Складність та невирішеність зазначених проблем, їх
суттєве теоретичне і прикладне значення для аграрного
сектора держави викликають значний науковий інтерес
у відомих вітчизняних та зарубіжних дослідників. Питан-
ня ефективності застосування механізмів державного ре-
гулювання розвитку агропромислового комплексу роз-
глядаються в наукових працях П.І. Гайдуцького, О.М. Мо-
гильного, О.М. Онищенка та інших дослідників. Серед
праць, присвячених дослідженню оцінки кредитоспро-
можності та проблем вдосконалення кредитних відно-
син в аграрній сфері, на особливу увагу заслуговують
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праці зарубіжних авторів У. Бівера, Л. Хоффманна, Є.
Бріхгема, В. Хорна, Дж. Кейнса, а також вітчизняних уче-
них В. Андрійчука, В. Гончаренка, В. Зіновчука, Л. Кос-
тирко, Б. Пасхавера, Л. Примостка, П. Саблука, А. Стель-
мащука, І. Яремчука.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначити недоліки та розробити пропозиції щодо

удосконалення механізму фінансового забезпечення
сільськогосподарських виробників України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Одним з основних напрямів удосконалення кредит-

них відносин є посилення державної підтримки сільсько-
го господарства, без якої практично неможливий ста-
більний розвиток аграрного виробництва. У зв'язку з цим
важливо використати позитивні елементи зарубіжного
досвіду і вітчизняної практики. Зарубіжний досвід і вітчиз-
няна практика свідчать, що у сфері фінансово-кредитно-
го обслуговування агропромислового комплексу най-
більш доцільно створити фонд кредитної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників, запровадити
цільові аукціони кредитних ресурсів для суб'єктів кредит-
ного ринку, заходи з реструктурування заборгованості
сільськогосподарських підприємств за позичками в ко-
мерційних банках та створення селянського іпотечного
банку.
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Заходи щодо вдосконалення кредитування аграрних
підприємств започаткують створення специфічної систе-
ми кредитного обслуговування галузі. Під механізмами
кредитування сільського господарства розуміється су-
купність видів і форм організації кредитних відносин, умов
і методів кредитування, необхідних для формування
фінансових ресурсів, що забезпечують виконання еконо-
мічних, соціальних, екологічних і політичних функцій га-
лузі. Відтворювальні особливості, загальнонаціональна
значущість сільського господарства, необхідність у його
стійкому розвитку вимагають застосування елементів рин-
кового і державного механізмів кредитування, що доз-
воляють забезпечити аграрну сферу необхідними фінан-
совими ресурсами.

Відповідно до даного підходу кредитні механізми в
сільському господарстві, включаючи елементи ринково-
го і державного механізмів кредитування, у сукупності є
формою фінансового забезпечення процесу сільськогос-
подарського виробництва і процесу відтворення су-
спільних благ.

Ретроспективний аналіз механізмів реалізації кредит-
ної політики, що проводиться в сільському господарстві
України в період становлення ринкових стосунків, доз-
волив виявити її особливості, зумовлені головним чином
поєднанням механізмів саморегулювання підприємством
і державного регулювання:

1) формування кредитної політики базувалося на до-
сить ліберальному напрямі неокласичної теорії та припус-
кало різке скорочення обсягу кредитної підтримки
сільського господарства, зведення державного регулю-
вання кредитних відносин до мінімуму;

2) для абсолютної більшості підприємств сільського
господарства всіх форм власності відбулося надмірне по-
силення бюджетних обмежень. Відсутність додаткової до-
помоги держави при погіршенні фінансового стану
сільськогосподарських товаровиробників призвело до
того, що надані субсидії стали інструментом, за допомо-
гою якого ціна реалізації доводилася до рівня суспільної
корисності;

3) неефективність кредитних механізмів зумовила по-
требу у створенні спеціалізованого інституту, що підтри-
мує сільськогосподарських товаровиробників і сільське
населення в забезпеченні зовнішніми джерелами фінан-
сування.

На сьогодні в питаннях теоретичного обгрунтування
кредитних механізмів у сільському господарстві і подаль-
шого вдосконалення їх конкретних елементів повинні пе-
реважати принципи еволюційного розвитку, націлені на
перетворення, що доповнюються державним науково об-
грунтованим економічним і правовим регулюванням кре-
дитних стосунків в аграрній сфері в межах теорії багато-
функціонального сільського господарства.

Сучасні механізми кредитування сільського господар-
ства не забезпечують фінансові потреби процесу сільсько-
господарського виробництва і відтворення суспільних
благ [6].

Для досягнення стійкого функціонування сільськогос-
подарських організацій і підтримки їх прибуткового
фінансового стану потрібна, на наш погляд, активна
підтримка та регулювання державою системи сільсько-
господарського кредиту.

Достатньо низька ефективність роботи державного
інституту кредитної підтримки сільгоспвиробників вира-
жається в механізмах його кредитної політики та реалі-
зації національного проекту, що сформувалися. Крім того,
недосконалість посилюється існуючою системою їх дер-

жавного регулювання, що зумовлює необхідність у корек-
туванні механізмів розподілу і доведення державних
фінансових коштів до підприємств і організацій сільсько-
го господарства, усунення наявних недоліків у сучасній
практиці кредитування.

Сільськогосподарські організації, фермери, госпо-
дарства населення через віддаленість кредитора, дефі-
цит інформації про нього, відсутність кредитної історії,
несприятливий для позичальника відбір не мають мож-
ливості отримати кредит. Граничні трансакційні витрати,
пов'язані з отриманням кредиту, перевищують граничний
дохід від використання позикових коштів. Ці чинники
значно обмежують можливості сільгосптоваровиробників
використовувати зовнішні джерела фінансування, зокре-
ма кредити.

Для кредитора істотними є чинники, які обумовлю-
ють ризик високих трансакційних витрат. Вони вплива-
ють на прибутковість його кредитної політики та його
діяльності у цілому. Рівень рентабельності кредитних
вкладень не покриває витрат, пов'язаних з подоланням
інформаційних, просторових бар'єрів.

Таким чином, сучасна політика кредитування, що про-
водиться в сільському господарстві, орієнтована насам-
перед на досягнення показників його прибутковості і не
забезпечує формування матеріальних та соціальних умов
життєдіяльності сільського населення, що свідчить про
існування проблеми "замовник-виконавець", пов'язаної з
асиметричною інформацією. Указана проблема характе-
ризується тим, що виконавець (банк), діючи від імені за-
мовника (держава) і за його дорученням, повинен вико-
нувати функції кредитної підтримки сільського господар-
ства, але фактично переслідує інші цілі, досягнення яких
може не входити в інтереси замовника і сільгоспвироб-
ників, що потребують більш ефективних механізмів кре-
дитування, покликаних забезпечити доступність сільсько-
господарського кредиту. Цим визначається потреба в
ефективному державному регулюванні кредитної політи-
ки.

Першим етапом покращання ситуації з кредитним за-
безпеченням є створення умов для здійснення простого
відтворення, яке передбачає хоча б повернення понесе-
них витрат на здійснення процесу виробництва. Адже у
всіх країнах з розвиненою ринковою економікою держа-
ва завжди надає фінансову підтримку галузі, що створює
необхідні передумови для нормального функціонування
кредитних відносин в агропромисловому комплексі. Така
підтримка здійснюється шляхом:

— забезпечення можливостей для здійснення як
мінімум простого відтворення через підтримку цін і до-
ходів;

— фінансування утримання виробничої і соціальної
інфраструктури села; проведення реструктурування
боргів [2]. Другий етап фінансової підтримки сільськогос-
подарських товаровиробників лежить у сфері підтримки
цін і доходів, яка має здійснюватися через галузевий пе-
рерозподіл частки прибутку, одержаного понад середню
норму прибутку. Механізм цього перерозподілу має місти-
ти вилучення 25 % прибутку, одержаного понад серед-
ню норму прибутку підприємств аграрного сектора, з ви-
користанням цих коштів для створення фонду підтримки
цін і доходів аграрного сектора економіки. До цього фон-
ду можна включити також відрахування від одержаного
ввізного та вивізного мита, повернуту заборгованість дер-
жаві за раніше одержані кредити тощо;

— фінансування утримання і розвитку виробничої (се-
лекція, насінництво, племінна робота, охорона і поліп-
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шення земель тощо) та соціальної інфраструктури села
за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Ураховуючи підвищену кредитомісткість сільськогос-
подарського виробництва та високий ризик кредитуван-
ня, потрібне додаткове поповнення оборотних коштів на-
самперед за рахунок отримання додаткових кредитних
ресурсів. Досвід розвинених країн, окремих країн СНД
показує, що ця проблема для сільського господарства
певною мірою вирішується шляхом створення спеціаль-
ного кредитного фонду, заснованого на субсидійовано-
му кредитуванні з рівнем прямої підтримки нижче серед-
нього і високим рівнем покриття цільових одержувачів,
що забезпечує високий рівень покриття сільськогоспо-
дарських позичальників [5]. Такий фонд, з одного боку,
виступає акумулятором кредитних ресурсів за рахунок
різних джерел та додатковим гарантом повернення кре-
дитів сільськогосподарськими товаровиробниками, з
іншого — додатковим джерелом надання кредитів та по-
криття підвищених кредитних ставок. Унаслідок цього
створиться конкурентне середовище та збільшиться зац-
ікавленість банківських структур у кредитуванні сільсько-
господарського виробництва, забезпеченість кредитами
села покращиться.

Перехід до вказаної системи регулювання повинен
здійснюватися послідовно: спочатку досягається середній
рівень покриття, а потім межі кредитної політики розши-
рюються до високого рівня покриття. Одночасно змен-
шується частка прямої бюджетної підтримки кредитного
інституту, збільшується самодостатність його кредитної
політики.

Вирішення вказаних завдань вимагає вдосконалення
ринкового і державного механізмів кредитування сільсько-
го господарства. З одного боку, це забезпечить реаліза-
цію агентом функцій кредитної підтримки аграрної сфе-
ри, з іншого — сприятиме розвитку його комерційної діяль-
ності, створить умови для отримання прибутку.

Ураховуючи, що Фонд кредитної підтримки товаро-
виробників АПК має формуватися і щорічно поповнюва-
тися за рахунок державних коштів, його засновником має
бути Кабінет Міністрів України

Діяльність фонду доцільно спрямувати на надання на
конкурсній основі підтримки розвитку ринкових відносин
в агропромисловому комплексі України, короткостроко-
вого кредитування сезонних витрат сільськогосподарсь-
ких товаровиробників і забезпечення їм гарантій щодо
залучення кредитів інших банків та інвестування в сіль-
ськогосподарське виробництво нових прогресивних тех-
нологій, науково-технічних розробок, поліпшення якості
продукції, її конкурентоспроможності, експортної та
лізингової діяльності, здійснення реструктурування
підприємств.

Фонд не повинен бути комерційною структурою. Усі
доходи, пов'язані з його діяльністю, включаючи основ-
ний кредит та відсотки за користування ним, за винятком
оплати банківських, аудиторських та інших послуг і по-
слуг Міністерства аграрної політики та продовольства
України з обслуговування фонду, повертаються у фонд і
спрямовуються на реінвестування наступних проектів з
розвитку агропромислового виробництва України. Фонд
не ставить собі за мету одержання будь-якого прибутку
від його діяльності.

Кошти фонду, що повертаються позичальниками в по-
гашення одержаних за рахунок коштів фонду кредитів і
плата за користування ними, не підлягають оподаткуван-
ню і вилученню та використовуються на його поповнен-
ня.

Фонд є суб'єктом фінансово-кредитної діяльності, у
тому числі на рівні міжнародних фінансово-кредитних
відносин.

Стосунки фонду з іншими суб'єктами фінансово-кре-
дитної діяльності будуються на підставі укладених між
ними угод і контрактів.

Для фінансування фонду пропонується використову-
вати такі основні джерела: кошти, одержані від реалізації
продукції усіх сільськогосподарських підприємств в
розмірі одного відсотка; обсяги поверненої заборгова-
ності за раніше одержаними позичками з державного
бюджету; надходження коштів від одержаного державою
ввізного та вивізного мита за сільськогосподарську про-
дукцію в розмірі 10%; надходження від повернення на-
даних кредитів за рахунок фонду та сплати відсотків за
ці кредити; 25% коштів від обсягу податкових пільг із
ПДВ, які надаються сільськогосподарським підприєм-
ствам; кошти, одержані в порядку благодійної та іншої
допомоги.

Напрями використання коштів фонду мають цільовий
характер, визначаються Кабінетом Міністрів України і ви-
користовуються для:

— короткострокового кредитування сезонних витрат
сільськогосподарських товаровиробників: придбання на-
сіння, сільськогосподарської сировини для промислової
переробки, запасних частин, паливно-мастильних матер-
іалів, добрив, засобів захисту рослин, ветеринарних пре-
паратів, твердого палива та інших матеріальних ресурсів
критичного попиту, а переробним та обслуговуючим
підприємствам АПК — тільки для платежів за одержану
сільськогосподарську продукцію та авансування сільсько-
господарських товаровиробників;

— відшкодування різниці між комерційною та роз-
рахунковою ставкою плати за кредити, надані аграрним
банком, а також надання гарантій для залучення кредитів
інших банків та інвесторів для:

— підтримки розвитку сільськогосподарської коопе-
рації та малих підприємств;

— розвитку експортної та лізингової діяльності;
— запровадження сучасних технологій та науково-

технічних розробок;
— здійснення реструктурування підприємств АПК;
— фінансування інших заходів, пов'язаних із рефор-

муванням в агропромисловому комплексі.
Фонд повинні обслуговувати уповноважені банки, виз-

начені на конкурсній основі. Для забезпечення ефектив-
ного і цільового використання коштів фонду в уповнова-
жених банках для позичальників цих кредитних ресурсів
відкриваються окремі рахунки, які використовують як для
надання, так і погашення кредитів [3]. В обслуговуючих
банках для прозорості і контролю за рухом коштів фон-
ду відкриваються субкореспондентські рахунки.

За рахунок коштів фонду кредити надаються пози-
чальникам терміном до 18 місяців. Позичкові ставки за
користування кредитними ресурсами визначаються
рівнем інфляції та витратами на обслуговування фонду.

Позичальниками фонду є, крім підприємств АПК та-
кож трейдери з поставок матеріально-технічних ресурсів
у межах пріоритетних програм, визначених на конкурс-
них засадах міжвідомчою радою фонду. Кредити нада-
ються із урахуванням кредитоспроможності позичаль-
ників.

Кредитні ресурси надаються тільки під ліквідну зас-
таву, страхування або поруку третіх осіб [4].

З метою забезпечення гарантій повернення кредитів
міжвідомчою радою фонду визначаються уповноважені
юридичні особи, які здійснюють відчуження застави в разі
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неповернення боргу. Кошти фонду не підлягають оподат-
куванню, резервуванню, а також не враховуються при виз-
наченні показників ліквідності банку.

Для організації виконання пріоритетних цільових про-
грам (забезпечення сільгосптоваровиробників паливно-
мастильними матеріалами, мінеральними добривами, за-
собами захисту рослин, насінням, сільськогосподарською
технікою та запасними частинами) створюються тимчасові
координуючі структури (асоціації, консорціуми) за учас-
тю обслуговуючих банків, товаровиробників, заводів-за-
готівників, трейдерів, заготівельних та переробних
підприємств, які виконуватимуть функції узгодження об-
сягів і напрямів товарних і грошових потоків, ціноутво-
рення та інших організаційних питань. Фонд має право
залучати для перевірок своєї діяльності, у тому числі ви-
конання умов контрактів, аудиторські фірми та інших не-
залежних експертів з оплатою їх послуг на договірній
основі [1]. Майно та грошові кошти фонду не підлягають
реквізиції, або конфіскації. Припинення діяльності фон-
ду може бути проведене шляхом його реорганізації або
ліквідації.

ВИСНОВКИ
У ході дослідження сучасної політики кредитування

в сільському господарстві виявлено, що незадовільний
стан галузі, низька доступність сільськогосподарського
кредиту зумовлені, головним чином, неефективністю ро-
боти державної кредитної підтримки сільгосптоварови-
робників, що виражається в механізмах кредитування, які
склалися. Цим зумовлюється необхідність у коректуванні
механізмів розподілу та доведенні державних фінансо-
вих коштів до підприємств і організацій сільського госпо-
дарства, усуненні наявних недоліків у сучасній політиці
кредитування.

Доведено, що механізми кредитування, які діють сьо-
годні в сільському господарстві, орієнтовані на вузьке
коло позичальників і недостатньо спрямовані на підтрим-
ку аграрної сфери.

Існуючий державний механізм кредитування сіль-
ського господарства грунтується на субсидійованому кре-
дитуванні, високому рівні прямої державної підтримки і
низькому рівні покриття сільськогосподарських позичаль-
ників. Більш ефективний спосіб регулювання містить ви-
користання кредитних механізмів, що забезпечують ви-
соку доступність сільськогосподарського кредиту для
різних категорій позичальників, стійкість кредитної по-
літики і балансу інтересів банку як комерційного підприє-
мства і як державного інституту кредитної підтримки га-
лузі, з урахуванням ринкового і соціально-орієнтованого
векторів розвитку аграрної сфери.

Створення повного й рівного доступу сільських пози-
чальників всіх категорій до кредитних ресурсів пов'язане
з ключовими напрямами розширення меж сільськогоспо-
дарського кредитування: розвитком банківської інфрас-
труктури в сільській місцевості, використанням існуючої
поштової інфраструктури для відкриття мережі філій і до-
даткових офісів кредитних установ, ресурсним забезпе-
ченням функціонування системи сільської кредитної ко-
операції.

Необхідним напрямом удосконалення механізмів кре-
дитування сільського господарства є державне субсиді-
ювання відсоткових ставок за кредитами. Введення суб-
сидій дозволить значно розширити сферу об'єктів, що
кредитуються, сприятиме розвитку соціальної інфраст-
руктури села, збереженню культурної та історичної спад-
щини в сільській місцевості.

Розширення меж кредитування сільськогосподарсь-
ких товаровиробників забезпечується використанням
більш ефективних механізмів формування ресурсної бази
для кредитування. Першорядного значення в цьому про-
цесі набувають стимулювані інструменти державного ре-
гулювання, що дозволяють підвищити рівень стійкості
кредитної політики за рахунок зниження прямого наван-
таження на бюджет. Одним з таких інструментів є субси-
діювання відсоткових ставок по банківськими кредитами,
що залучаються сільськими депозитами для підвищення
величини їх прибутковості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на тривалі спроби вирішити проблеми та

віднайти принципово нову траєкторію розвитку місцевого
самоврядування в Україні, залишаються актуальними питан-
ня відповідності концепції сталого демократичного розвит-
ку території його організаційній структури та економічній
системи.

Сучасне місцеве самоврядування, в контексті розумін-
ня його як фундаменту формування життєздатної території,
має властивості та характеристики частково структурованих,
або слабо структурованих соціально-економічних систем.
Незважаючи на регламентований на законодавчому рівні
структурний розподіл та фінансово-економічне забезпечен-
ня місцевого самоврядування, його здатність до виконання
власного призначення зведена нанівець. Подальший розви-
ток територіального устрою неможливий без реального про-
вадження концептуальних змін щодо місцевого самовряду-
вання, задекларованих у Концепції реформування місцево-
го самоврядування та територіальної організації влади в
Україні.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS CURRENT STATUS OF LOCAL GOVERNMENT
IN UKRAINE

У статті узагальнено етапи реформування місцевого самоврядування в Україні, виявлено та

підсумовано основні тенденції сучасних організаційних та економічних аспектів розвитку місце-

вого самоврядування в Україні. Досліджено фінансовий потенціал місцевих органів влади та

виявлено перешкоди, що заважають сталому соціально-економічного розвитку територій.

The stages of local government reform in Ukraine have been generalized in the article. The main

tendencies of modern organizational and economic aspects of the local government development in

Ukraine have been defined and summarized. The research of the financial potential of local

government authorities has been conducted. The barriers to sustainable socio-economic

development of the territories have been revealed.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями реформування місцевого самоврядування
займались такі вчені, як Б.П. Андресюк, В.М. Бесчастний,
О.Ю. Бобровська, С.В. Болдирєв, І.О. Дєгтярьова, Ю.В. Де-
лія, В.С. Куйбіда, Л.О. Савенко, В.А. Устименко. Аспекти
організаційної структури місцевого самоврядування домлі-
джували В.М. Бабаєв, В.Д. Бакуменко, А.О. Дєгтяр, В.В.
Дорофієнко, А.О. Гошко, Я.Ф. Жовнірчик, О.І. Крюков,
М.А. Латинін, О.Д. Лазор, Т.В. Мамонова, Ю.В. Молодожен,
Р.М. Плющ, О.С. Поважний, С.Є. Саханенко.

Проте, незважаючи на значні зусилля та, начебто,
"кінцеве" бачення вирішення проблем розвитку місцевого
самоврядування, на практиці розроблені пропозиції реалі-
зовані частково.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є виявлення та узагальнення основ-

них тенденцій сучасних організаційно-економічних аспектів
розвитку системи місцевого самоврядування в Україні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Довгий шлях реформування місцевого самоврядуван-

ня почався в самостійній Україні ще в 1997 року, коли за
указом Президента було створено Державну комісію з про-
ведення в Україні адміністративних реформ, що стало
відправною точкою розробки ряду законодавчих актів з при-
воду пошуку єдиної революційної концепції щодо форму-
вання життєздатної системи місцевого самоврядування в
Україні (табл. 1).

Перелік зазначених законодавчих актів лише частково
відображає рефоматорські зміни у системі місцевого само-

врядування, оскільки більшість правових ініціатив безпосе-
редньо впливають і на інші законодавчі акти, зокрема Бюд-
жетний, Податковий, Земельний кодекси, Конституцію Ук-
раїни. Загальні концептуальні зміни місцевого самовряжду-
вання формуються у двох напрямах — оптимізація адміні-
стративно-територіального устрою та розвиток самврядних
інституцій.

Безладдя в системі місцевого самоврядуквання при-
звело до оберненої залежності кількості громадських рад
та кількості населення, до того ж, на одній і тій самій тери-
торії.

Таблиця 1. Правові засади реформування місцевого самоврідування в Україні

Узагальнено авторами.

Рік Етапи реформування місцевого самоврядування 
1997 Утворено Державну комісію з проведення в Україні адміністративних реформ 

1998  Затверджено Концепцію адміністративної реформи в Україні та заходи щодо її впровадження 
1999 Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 

2000 Створено комісію з питань адміністративно-територіального устрою  

2001 - схвалено Концепцію щодо внесення змін до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві 
державні адміністрації»; 
- затверджено Концепцію державної регіональної політики; 
- прийнято Верховною Радою України Закон України «Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого 
самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області» від 05.04.2001 N 2352-III  

2002 - утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки проекту Концепції удосконалення системи адміністративно-
територіального устрою України; 
- затверджено Концепцію програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування  

2003 Внесення законопроектів Верховної ради щодо змін в Конституції України  

2005 розроблено проекти законів України: 
- «Про територіальний устрій України», «Про місцеве самоврядування громади, району, області», «Про внесення змін до 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

2006 - створено Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування; 
- створено проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні; 
- схвалено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року 

2007 Утворено Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 

2008 - затверджено план заходів на 2009 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року;  
- створено проекти законів України «Про адміністративно-територіальний устрій України», «Про місцеве самоврядування» 
(нова редакція) та «Про місцеві державні адміністрації» (нова редакція); 
- проекти Концепції реформи адміністративно-територіального устрою України та Концепції реформи місцевого 
самоврядування було об’єднано у Концепцію реформи місцевого самоврядування; 
- затверджено Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади 

2009 - розроблено законопроекти: 
«Про адміністративно-територіальний устрій України», «Про місто зі спеціальним статусом Севастополь», «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (нова редакція), «Про місцеві державні адміністрації» (нова редакція) 

2010 - доручено розробити проект концептуальних засад реформування адміністративно-територіального устрою, територіальної 
організації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні; 
- розроблено нове «Типове положення про громадські ради», щодо їх утворення протягом трьох місяців 

2011 - розроблено проект Закону України «Про об’єднання територіальних громад»; проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до додатків 1 – 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 «Про 
затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій»; 
- прийняття за основу проекту Закону України «Про місцевий референдум»; 
- Закон України «Про волонтерську діяльність» 

2012 - утворено робочу групу з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування; 
- затверджено Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства; 
- розробляються: план заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; 
проекти законів України щодо врегулювання питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, 
назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій, а також проект нової редакції Закону України «Про органи 
самоорганізації населення»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію 
громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу 
іноземної неурядової організації; 
- утворено Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади; 
- Закон України «Про адміністративні послуги»; 
- Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; 

- Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» зі змінами  

2013 - набрав чинності Закон України «Про громадські об’єднання» з 01.01.2013р.; 
- проекти Законів України «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання»; 
- проект Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання»; 
- зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»; 
- Указ Президента про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства; 
- презентовано План заходів щодо розвитку системи місцевої демократії; 
- Проект Закону про співробітництво територіальних громад; 
- Проект Закону про міста-супутники промислових об’єктів тощо 
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Узагальнюючи етапи реформування місцевого само-
врядування в Україні, можна зробити висновок, що всі
спроби реформування місцевого самоврядування мають
точковий характер у загальній системі реформування з
відсутністю реально запущеного механізму їх впроваджен-
ня. Нереалізація та невиконання зазначених вище право-
вих норм та державних рішень у реальному житті пояс-
нюється відсутністю бажання уряду, його незацікавленістю
у їх реалізації та суцільною відстороненістю занадто ди-
ференційованого за доходами населення від суспільних
процесів. Тобто, в постійній потребі забезпечення власно-
го виживання, населення фізично невзмозі приділити ува-
гу питанням суспільного розвитку, чим вдало користують-
ся урядові організації.

Сформована роками слабка структурованість та орган-
ізаційно-фінансова неспроможність місцевого самовряду-
вання призвели до катастрофічного зниження рівня жит-
тєздатності соціальної системи, що стало підгрунтям за-
тяжної суспільно-політичної та економічної кризи у дер-
жаві.

Розглянемо особливості організаційно-економічних
аспектів функціонування сучасного місцевого самовряду-
вання в Україні в умовах дії чинного законодавства. Так, за
ст. 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
до елементів системи місцевого самоврядування відносять:
територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи
сільської, селищної, міської ради; районні в місті ради, які
створюються у містах з районним поділом за рішенням те-
риторіальної громади міста або міської ради; районні та
обласні ради, що представляють спільні інтереси територі-
альних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації на-
селення [1]. До того ж, сільські, селищні, міські ради пред-
ставляють територіальну громаду, а районні та обласні ради
представляють спільні інтереси територіальних громад, тоб-
то населення області та району не розглядається на зако-
нодавчому рівня як суб'єкт місцевого самоврядування. На
підставі чого саме місцевій раді притаманне вирішення
місцевих питань розвитку територій, що повинно реалізову-
ватися в реаліях сьогодення, а не тільки на рівні розробки
законодавчих актів.

Сукупність вищезазначених елементів представляє со-
бою організаційно-функціональну структуру системи місце-

вого самоврядування, тобто є організованою відповідно до
системи цілей функціонально залежною сукупністю струк-
турних елементів, які разом забезпечують реалізацію
функцій місцевого самоврядування, характер яких є як спе-
цифічним, так і загальним [2].

Функції місцевого самоврядування характеризують век-
тор його дій на основі використання системи взаємоузгод-
жених механізмів та методів. Загальний розподіл функціо-
налу місцевого самоврядування за рівнями його організац-
ійної структури представляє собою функціональну структу-
ру місцевого самоврядування, що занована на власній вер-
тикальній та горизонтальні інтеграції. Тобто, система
функцій місцевого самоврядування підкорена жорсткій
організаційній ієрархії та функціонує за принципом значу-
щості на певному проміжку часу.

Здійснення прямих функцій та завдань місцевого са-
моврядування узгоджується із загальнодержавною систе-
мою повноважень як делегованих з державного рівня, так
і власних. Ефективність розподілу сукупності повноважень
між державним та місцевим рівнями, забезпечуючи їх ви-
конання як на організаційному, так і на фінансово-еконо-
мічному рівні, цілком залежить від діючого правового поля,
від рівня соціальної відповідальності, від внутрішньої по-
треби та здатності самих громадян до самоорганізації у
реалізації власних ініціатив [3]. Саме дублювання повно-
важень, їх не відповідне закріплення та розподіл стали
підгрунтям поточного конфлікту влади на всіх рівнях дер-
жавної структури.

Виконання делегованих повноважень та власних ініціа-
тив місцевого самоврядування забезпечується фінансово-
економічним механізмом держави та територій зокрема. До
системи ресурсного забезпечення функціонування місцево-
го самоврядування відносять матеріальні та нематеріальні
ресурси: людські, інтелектуальні, природні, фінансові тощо.
Джерелами формування фінансових ресурсів місцевого
самоврядування є кошти місцевих бюджетів, також та час-
тина коштів, що передані з державного бюджету та інші
джерела, серед яких достатньо новими вважаються кошти
Державного фонду регіонального розвитку, кошти від опе-
рацій з муніципальними цінними паперами та інвестиційні
субвенції. Основними проблема щодо фінансування всіх
видів існуючих повноважень місцевого самоврядування є їх
належне забезпечення.

До інструментів місцевого фінансово-економічного роз-
витку відносять стратегічне планування, формування місце-
вих бюджетів, муніципальне управління, використання
фінансових інструментів розвитку приватного сектору, мар-
кетинг території, залучення інвестицій, підтримка бізнесу,
створення сприятливого бізнес-клімату, раціональне вико-
ристання комунальної власності тощо [4].

Розглянемо сучасне фінансове положення місцевих
бюджетів, зокрема тенденції показників їх доходів та ви-
датків у контексті зведеного бюджету України (табл. 2).

За досліджуваний період питома вага доходів місцевих
бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів у зве-
деному бюджеті України зменшилася на 3% і становить у
2012 році 22%. Проте загальні тенденції демонструють по-
ступове зростання показника, що пояснюється змінами по-
даткового та бюджетного законодавства, за рахунок чого
тенденцію до зростання підтримали платежі від податку з
доходів фізичних осіб (частка якого у доходах місцевих
бюджетів більше 60%) та зборів за спеціальне використан-
ня природних ресурсів, зокрема надходжень від справлян-
ня зборів за спеціальне використання води та плати за ко-
ристування надрами.

Стійке зростання в 45% демонструють показники ви-
датків місцевих бюджетів, питома вага яких у зведеному
бюджеті зросла на 4%. Показник перерозподілу ВВП краї-
ни через місцеві бюджети зріс на 2% і склав у 2012 році

Таблиця 2. Динаміка показників бюджету

України

Узагальнено авторами за даними Інституту бюджету та со-
ціально-економічних досліджень [5].

Найменування 
показника 

Доходи / 
частка у 
зведеному 
бюджеті 

Видатки / 
частка у 
зведеному 
бюджеті 

Зведений 
бюджет,  
млрд грн. 

2010 р. 

314,4  377, 8  

2011 р. 

398,3  416, 6  

2012 р. 

445,5  492, 4  

Державний 
бюджет (без 
урахування 
міжбюджетних 
трансфертів), 
млрд грн. 

2010 р. 

233,9 / 74% 225, 8 / 59% 

2011 р. 

311,8 / 78% 238, 5 / 57% 

2012 р. 

344,7 / 77% 298, 6 / 60% 

Місцеві 
бюджети (без 
урахування 
міжбюджетних 
трансфертів), 
млрд грн. 

2010 р. 

80,5 / 25% 152, 02 / 40% 

2011 р. 

86,5 / 21% 178, 07 / 42% 

2012 р. 

100,8 / 22% 221, 2 / 44% 
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більше 15% за рахунок зростання видатків на житло-
во-комунальний сектор та освіту.

Розглянемо показники важливої складової форму-
вання кожного рівня бюджету держави — міжбюджет-
них трансфертів (табл. 3).

За даними таблиці 3 спостерігаємо зростання част-
ки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюд-
жетів з 49% до 55%, що говорить про зниження рівня
самостійної фінансової спроможності територій Украї-
ни. Навіть зменшення частки коштів у видатках місце-
вих бюджетів, що передаються до державного бюдже-
ту з 4,2% до 0,6% не вплинуло на ситуацію. Левові час-
тки трансфертів припадають на субвенції з соціального
захисту, показник яких зріс 29% до 42%, та на дотації
вирівнювання, рівень яких зріс з 43% до 51%.

У підсумку зазначимо, загальна картина спромож-
ності місцевого самоврядування невтішна, стійко зрос-
тає рівень залежності місцевих бюджетів, що унемож-
ливлює формування сталої тенденції до соціально-еко-
номічного розвитку територій.

Загальна ресурсна база місцевого самоврядуван-
ня диверсифікується для забезпечення соціально-еко-
номічного зростання територій, сучасними інструментами
стимулювання якого є ініціативність та розвинуте інституц-
ійне середовище (інформаційне, правове, інфраструктурне,
фінансове, соціальне тощо).

Ініціатива органів місцевого самоврядування прояв-
ляється через:

— програми соціально-економічного розвитку, клас-
терів, національних проектів, механізмів державно-приват-
ного партнерства;

— розвиток підприємництва та ринку послуг;
— активації механізмів залучення інвестицій;
— упровадження інноваційних технологій;
— розширення сфери дії фінансових інструментів тощо

[4].
Суб'єктом ініціативної діяльності місцевого самовряду-

вання може стати новий самоврядний орган — органи са-
моорганізації населення, які створюються законними жи-
телями села, селища, міста або їх частин, для вирішення по-
ставлених завдань, передбачених Законом України "Про
органи самоорганізації населення" [6].

У діяльності органів самоорганізації населення перед-
бачається використання програмно-цільового методу, що
дасть можливість підвищити ефективність виконання місце-
вих програм розвитку. Вивчаючи показники розвитку гро-
мадських організацій в Україні (табл. 4) ми прийшли до та-
ких висновків.

Спостерігається незначне зростання
кількості громадських організацій в Ук-
раїні, доходи яких формуються, зага-
лом, за рахунок благодійності (більше
40%), підприємств, організацій (в межах
15—18%) та інших джерел (18—19%).
Позитивною тенденцією є випереджан-
ня зростання доходів громадських
організацій над показниками темпів ро-
сту їх витрат, що склав у 2011 році
104,95%. Значна частка витрат органі-
заційних внесків припадає на оплату
праці (біля 25%), матеріальні витрати на
оплату послуг (біля 23%), на благодійну
діяльність (біля 23%) та статті інших вит-
рат (біля 18%). Даний структурний роз-
поділ фінансування діяльності гро-
мадських організацій демонструє їх са-
мостійність, але постає питання щодо
достатності дохідної частини та цільової
спрямованості витрат.

Бюджетне фінансування діяльності громадських орга-
нізацій залишається на низькому рівні в 8%, проте як у Ве-
ликобританії, Нідерландах цей показник становить 35—
55%, у країнах Скандинавії — 25—35%, у Німеччині —
64%. В розвинутих країнах з ринковою економікою дер-
жавне фінансування громадської діяльності відбувається
через механізми прямого (субсидії, гранти, державні за-
купівлі, нормативна фінансова підтримка, ваучери) та не-
прямого фінансування (наприклад пільгове оподаткуван-
ня, конкуренція, пріоритетність приватних організацій,
фондова форма фінансування, 1% від податку на доходи
фізичних осіб, кошти від виграшів у лотерею тощо), роз-
поділ яких відбувається за критерієм суспільної корисності
[8].

Поточний стан громадських організацій характери-
зується за даними Єдиного державного реєстру установ
та організацій України таким чином, на початку 2013 р. було
зареєстровано 74500 громадських організацій, 28852
профспілок та їх об'єднань, 14055 благодійних організацій,
15018 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
та 1426 органів самоорганізації населення. Тобто, у 2013
кількісні показники громадських організацій дещо знижу-
ються.

Проте, продовжуючи дослідження питань фінансуван-
ня діяльності громадських організацій, розглянемо реалії

Таблиця 3. Показники міжбюджетних трансфертів

України

Узагальнено авторами за даними Інституту бюджету та соціаль-
но-економічних досліджень [5].

Найменування показника 2 010 р. 2 011 р. 2 012 р. 

Частка міжбюджетних трансфертів 
у доходах місцевих бюджетів, % 

49,1 52,3 55,2 

Міжбюджетні трансферти, разом, 
млрд грн.,  
з них: 

77,7 94,9 124,4 

- субвенції з соціального захисту 
населення 

29,8 36,02 42,7 

- інші трансферти  4,3 15,2 30,1 

- дотації вирівнювання 43,64 43,62 51,6 

Кошти, що передаються з місцевих 
бюджетів до державного бюджету, 
млрд грн. 

6,6 2,7 1,3 

Частка трансфертів, що 
передаються місцевими 
бюджетами до державного 
бюджету у витратах місцевих 
бюджетів,% 

4,2 1,5 0,6 

 

Таблиця 4. Показники розвитку громадських організацій

України

Побудовано авторами за даними Державної служби статистики України [7].

Найменування показника 2010 р. 2011 р. 
Темп росту, 
2011/2010 р. 

Легалізовано місцевими реєструючими 

органами, усього громадських організацій, од. 
77 252 82707 107 

Доходи громадських організацій,  

млрд грн., з них: 
3344 3548 121,43 

- частка з державного бюджету, % 8,00 8,00 100 

- частка від членських внесків, % 14,10 14,10 100 

- частка від благодійності, % 41,00 43,20 100 

- частка від підприємств, установ, організацій,  % 18,70 15,60 105,37 

- частка від інших надходжень, % 18,20 19,10 83,42 

Витрат громадських організацій,  

млрд грн., з них: 
2,75 3,35 104,95 

- частка оплати праці, % 25,50 25,20 121,82 

- частка податків та обов'язкових платежів, % 7,30 6,90 98,82 

- частка матеріальних витрат та оплати послуг, % 23,80 23,90 94,52 

- частка капітальних вкладень, % 1,90 2,40 100,42 

- частка на благодійну діяльність, % 23,30 23,10 126,32 

- частка інших витрат, % 18,20 18,50 99,14 
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фінансування місцевих програм як інструментів реалізації
місцевої політики самоврядування. Так, за даними Націо-
нального інституту стратегічних досліджень при Прези-
дентові України [9] виконанню місцевих програм розвит-
ку перешкоджає відсутність жорсткої структури фінансу-
вання, зокрема бюджетного. Так, частина затверджених
місцевих програм фінансується з бюджету на 65%, а в
іншій частині зовсім відсутнє бюджетне фінансування.
При прийнятті рішення щодо рівня фінансування місце-
вої програми порушується принциповий зв'язок між сус-
пільною користю та значенням місцевої програми. Також
доцільно чітко простежити виконання усіх вимог засто-
сування програмно-цільового методу, оскільки умови кон-
тролю за його виконання досить розмиті. Доцільно об-
грунтувати критерії  розподілу коштів, що підвищить
рівень прозорості фінансування органів самоорганізації
населення.

Вивчаючи динамічний розвиток системи місцевого са-
моврядування в Україні, зокрема її організаційно-економі-
чної частини, прийшли до таких висновків.

Метою реформування системи місцевого самоврядуван-
ня в частині організаційно-економічного механізму його
функціонування, є розвиток ініціативності, реалізацію якої
підкріплено механізмами державно-приватного партнер-
ства, кооперації, консолідації, співробітництва тощо. Проте
досягненню поставленої мети перешкоджають наступні чин-
ники:

— державна, бізнесова та суспільна соціальна безвідпо-
відальність;

— фінансово-правова безграмотність населення та
бюрократизм;

— динамічні зміні правового поля та його практична
нереалізованість;

— малоефективна інфраструктура територій;
— слабка ініціативність або значна диференціація рівня

ініціативності за територіями;
— фінансова неспроможність територіальних громад та

органів місцевого самоврядування;
— диспропорції у розподілу державних та місцевих по-

вноважень;
— недоступність ринку послуг, зокрема соціальних;
— занизький рівень життя;
— поляризація інтересів суспільства та держави

тощо.

ВИСНОВКИ
Дослідження підтверджують, що застаріла концеп-

туальна схема адміністративно-територіального устрою
та місцевого самоврядування радянських часів ще дов-
гий період часу буде викорінюватися та поступово замі-
нюватися як у свідомості суспільства, так і в реаліях
життя, оскільки на законодавчому рівні неможливо
ефективно спонукати суспільство до власного перефор-
матування, адже складений роками державний устрій є
моделлю життя кожного. Проте доведена до межі су-
спільно-політична та соціально-економічна системи пе-
рейшли точку неповернення, коли певний етап кризових
явищ спонукає систему до самоорганізації, чим підви-
щує її рівень виживаності або руйнуються. Загальна сус-
пільна діяльність щодо питань реформування місцевого
самоврядування підтверджує активізацію та запущення
механізму самоорганізації в суспільстві, що обов'язко-
во стане запорукою поступового відновлення сталості в
державі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи від 90-х рр. ХХ ст. і до сьогодні державне

управління зазнає нових витків інституційного розвитку.
Стадіями інституційного розвитку державного управління
виступають: конституційна реформа, реформа державної
служби, адміністративна, адміністративно-територіальна,
політична реформи, а розвиток громадянського суспільства
є своєрідним каталізатором цього процесу. Усі названі стадії
взаємопов'язані та впливають одна на одну.

Державне управління сучасної України характеризуєть-
ся постійними змінами у сфері владно-управлінської діяль-
ності. Відбувається перехід до сталого розвитку держави.
Період становлення державно-правових механізмів
здійснення публічної влади на засадах демократизму, гума-
нізму та верховенства права пройшов.

Сьогодні Україна перебуває у подальшому вдоскона-
ленні всіх сфер своєї діяльності. На даному етапі державот-
ворення відсутні ознаки стабільності, постійно відбувають-
ся зміни як у політиці, так і в економіці, що у свою чергу
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адміністративних послуг як свідчення зміни ідеології державного управління. Значну увагу при-

ділено переліку заходів, які нададуть змогу перейти до оптимізації державно-управлінської діяль-

ності та до моделі стійкого соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано заходи для

подальшого вдосконалення інституційного розвитку державного управління. Зазначено необхідні

умови, згідно з якими інституційний розвиток державного управління є можливим.

The main problematic aspects of the Institute of Public Administration in Contemporary Ukraine are

analyzed in this article. Provision negative trends cadre of civil servants. The author emphasizes the need

to continue the administrative reform in Ukraine. The article examines the main trends in the

implementation of such a criterion modern development of the Institute of Public Administration as human

midpoint. Emphasis on implementation in Ukraine of administrative services as evidence of changing

ideologies of state governance. Special attention is paid to the list of activities that will enable access to

the optimization of the management activities and to model sustainable socio-economic development.The

measures for further improvement of the institutional development of public administration are proposed.

The necessary conditions are specified under which the institutional development of public administration

is possible.

Ключові слова: державне управління, державна служба, інституційний розвиток, адміністративні по-
слуги, людиноцентризм, адміністративна реформа.

Key words: public administration, public service, institutional development, administrative services, human
midpoint, administrative reform.

опосередковано чинить відповідний (і не завжди позитив-
ний) вплив на розвиток державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Існує ціла низка праць вітчизняних і зарубіжних до-
слідників, зокрема Ю.П. Битяка, Л.В. Гонюкової, А.Г. Ка-
банця, М. Кармазіної, Т.В. Мотренка, В.І. Мельниченка, Ю.П.
Сурміна, О.І. Сушинського, О.Ю. Оболенського, Н.Р. Ниж-
ник, Н.М. Колісніченка, О.Ю. Оржель, В.М. Олуйка, Т.І. Па-
хомової, Л.А. Пашко, А.С. Сіцінського, С.М. Серьогіна, Діте-
ра Шиманке та інших, які висвітлюють ті чи інші питання
інституційного розвитку державного управління.

Завданнями роботи є: 1) вивчення особливостей і ха-
рактеристик інституційного розвитку державного управлін-
ня; 2) виявлення та аналіз сприятливих умов для розвитку
інституту державного управління; 3) накреслення напрямів
подальших досліджень інституційного розвитку державно-
го управління в сучасній Україні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Варто відзначити, що сучасний етап розвитку інституту

державного управління в Україні (поч. з 2010 р.) позначаєть-
ся прийнятим Рішенням Конституційного Суду України щодо
визнання неконституційними змін до Конституції України від
08.12.2004 року. Цим актом судової влади було відновлено
модель державного управління 1990-х — поч. 2000-х рр.

Про необхідність нового етапу правової та конституцій-
ної реформи Президент Віктор Янукович зазначив у своєму
Посланні до Українського народу "Україна ХХІ століття.
Стратегія реформ і суспільної консолідації" (червень 2010
р.). Президент в ідею "республіканізму" вклав тезу повер-
нення до реального народовладдя і збалансування повно-
важень гілок влади, а також реформування судочинства.

17.05.2012 року Указом Президента України № 328/
2012 було утворено Конституційну Асамблею як спеціаль-
ний допоміжний орган при Президентові України.

Саме це ще раз свідчить про всеохоплюючу модерніза-
цію не лише конституційно-правового поля держави, але й
усіх державних і суспільних сфер. Від становлення та роз-
витку державного управління до оптимізації та модернізації
владно-управлінської діяльності.

Зокрема 20 травня 2010 року Верховною Радою Украї-
ни було затверджено Державну програму економічного і
соціального розвитку України на 2010 рік. У цій Державній
програмі здійснено оцінку тенденцій соціально-економічно-
го розвитку України у 2009 році та запропоновано першо-
чергові заходи для подолання кризових явищ.

Серед таких заходів й були ті, що можна віднести до
сфери державного управління:

1. Упорядкування надання адміністративних послуг.
2. Оздоровлення державних фінансів.
3. Оздоровлення банківської системи, зокрема запро-

вадження механізмів ефективного управління у державних
банках.

Відповідні заходи, передбачені Державною програмою
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік,
мають важливе значення й для державного управління, ос-
кільки відповідні цілі та задачі були поставлені синхронно
із реформами з оптимізації публічної влади.

Варто також зазначити, що Кабінетом Міністрів Украї-
ни розроблені основні напрямки економічного і соціально-
го розвитку України на 2013—2014 роки, однак Верховна
Рада України відхилила відповідний законопроект.

Необхідно констатувати, що на сучасному етапі розвитку
державного управління посилюються процеси із реформуван-
ня професійної державної служби, про що свідчить прийняття
нового Закону України "Про державну службу" [1, с. 15]. Цим
Законом було змінено підходи щодо визначення посад дер-
жавних службовців, запроваджено нову класифікацію кате-
горій та рангів, управління державною службою, розширено
види дисциплінарних стягнень, переглянуто умови матеріаль-
но-фінансового забезпечення державних службовців.

Адже на даний час проблемним полем, що породжує низ-
ку суспільних проблем з наслідками неефективної діяльності
влади з наданням послуг суспільству, є відсутність демокра-
тичних інституційних стандартів професійної діяльності як дер-
жавної служби в цілому, так і державних службовців зокрема.
Ця корінна проблема розкладається на дві локальні пробле-
ми: відсутність стандартів публічних послуг, відсутність компе-
тенційних стандартів щодо державних службовців. До того ж,
нагальною проблемою є запровадження принципів публічної
політики, що передбачає залучення громадськості до процесу
прийняття рішень, оцінювання ефективності політики.

Тому, на нашу думку, зі вступом Закону України "Про
державну службу" з 1 січня 2014 року в Україні мають розпо-
чатися процеси із удосконалення підходів щодо проходжен-
ня державними службовцями їхньої державної служби, що
неодмінно вплине на якість державного управління в цілому.

Важливим етапом змін у державному управлінні є на-
дання сервісного характеру державно-владної діяльності.
Свідченням цьому є прийняття 6 вересня 2012 року Закону
України "Про адміністративні послуги" [2, с. 30—67].

Сам факт запровадження в Україні адміністративних
послуг свідчить про зміну ідеології державного управління
і все-таки повернення його у сторону забезпечення добро-
буту громадян.

Отже, реформування державного управління через дер-
жавне регулювання окремих суспільних сфер, модерніза-
ція професійної державної служби, запровадження адміні-
стративних послуг є свідченням подальшого розвитку публ-
ічної адміністрації в Україні.

Для втілення зазначених вище заходів необхідно про-
довжувати проведення в Україні адміністративної рефор-
ми, серед наступних завдань якої є [3, с. 47—48]:

— визначити й сформулювати, чого прагне держава в
середньостроковому і довгостроковому періодах;

— визначити й описати механізми, які необхідні для до-
сягнення середньострокової і довгострокової мети. Система
органів управління має відповідати поставленій меті розвитку
держави. Система органів та інституцій не є догмою і не є са-
моціллю адміністративної реформи. Вона повинна інституцій-
но обслуговувати процес виконання поставленого завдання;

— система управління державою повинна мати достат-
ньо ресурсів для виконання управлінської функції, але не
повинна споживати занадто багато ресурсів з огляду на їх
відносну обмеженість. Тобто має працювати принцип ефек-
тивності й результативності;

— підтримка людей. Модель майбутньої системи влади
має забезпечити доступ людей до публічних послуг та усу-
нення корупції під час надання цих послуг.

 Якщо система управління цього не забезпечує, то будь-
які цілі вищого порядку не мають сенсу. Це фундаменталь-
не завдання держави, заради виконання якого держава і
створювалась. Люди делегували державі частину своїх прав
і платять податки не для того, щоб пишатись своєю належн-
істю до громадянства чи нації, а з прагматичною метою —
щоб держава взяла на себе частину їх турбот. Якщо цього
не відбувається, жодних цілей в економічному чи політич-
ному лідерстві досягти неможливо, або ці досягнення бу-
дуть дуже жорсткими і закінчаться кризою. Реформа управ-
ління державою повинна мати своєю кінцевою метою підви-
щення рівня життя в країні.

Н.Р. Нижник пропонує здійснити Україні перехід на мо-
дель стійкого соціально-економічного розвитку. Такі захо-
ди передбачають наступне [4, с. 76—77]:

— створення для народу України середовища прожи-
вання, що відповідає історичним, духовним та матеріальним
потребам, які склались, та забезпечення їх безпеки;

— повне розкриття творчого та ділового потенціалу
людей, зацікавлених у результаті своєї праці, гармонійно
вписаної в державну концепцію управління, збіг особистих
і державних інтересів;

— вихід України в безумовні лідери серед країн світу,
що рухаються шляхом стійкого розвитку;

— досягнення соціальної стабільності суспільства;
— ефективне подолання у стислі терміни і з міні-

мальними витратами системної кризи;
— відновлення виробництва та досягнення добробуту

більшості людей на основі науково-технічного прогресу, роз-
ширення відтворення та управління народним господарством;

— відтворення систем життєзабезпечення суспільства
та всіх видів соціального захисту;

— завершення формування нового типу державності
України;

— створення організаційно-правових умов для розвитку
й закріплення відносин між різними формами власності, що
необхідно для становлення сучасної ринкової економіки;
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— формування й зміцнення суспільних інститутів, що
забезпечують стійкий та надійний демократизм суспільства
і держави;

— створення та втілення в життя соціальних і адмініст-
ративно-правових регуляторів, що гарантуватимуть консти-
туційно проголошений комплекс прав, свобод і обов'язків
громадян України;

— формування та практичне здійснення державної пол-
ітики, спрямованої на модернізацію всіх сторін господарсь-
кого життя держави, розвиток освіти, науки і культури в
суспільстві;

— здійснення організаційних, правових, економічних,
інформаційних та інших заходів щодо розвитку та викорис-
тання можливостей потенціалу суспільства;

— забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки,
сприятливих умов для життєдіяльності населення, налагод-
ження взаємопроникнення та рівноправного співробітницт-
ва всіма державами світового співтовариства;

— досягнення гармонійного, збалансованого та взає-
мозв'язаного розвитку територій і регіонів у взаємодії їх з
центральною державною владою.

Для виконання заявлених завдань у контексті рефор-
мування державного апарату влади, оптимізації державно-
управлінської діяльності важливо також мати на увазі, що
такі заходи можливі лише за сталого соціально-економіч-
ного розвитку країни.

Також важливим критерієм сучасного розвитку інсти-
туту державного управління є людиноцентризм. Підтверд-
женням цьому є проведена адміністративна реформа, усі цілі
якої спрямовані на вирівнювання відносин влади і грома-
дян. Сучасні цілі і задачі державного управління пов'язані у
першу чергу із забезпеченням основоположних прав та сво-
бод людини і громадянина.

Як зазначається у науковій літературі, в основу систем-
ної цілеспрямованої управлінської діяльності має бути по-
кладена засаднича концепція, базоутворювальна парадиг-
ма, що організовує та спрямовує весь процес комунікацій.
Водночас, як свідчить практика, ефективність вітчизняної
державної політики значно втрачається через невизна-
ченість теоретичної позиції. У сфері суспільних комунікацій
в Україні зроблено перші кроки та закладено необхідне
наукове й практичне підгрунтя для успішного переходу до
публічного діалогу. На сьогодні необхідно побудувати
спільну роботу практиків та теоретиків комунікацій з метою
сприяння розвитку демократії, упровадження публічного уп-
равління в Україні. Це також дасть можливість сприяти підви-
щенню якості та ефективності самих комунікацій.

Сучасний етап розвитку українського суспільства вимагає
зміни парадигми в регулюванні процесів обміну інформацією,
як це відбувається в демократичних країнах, де значне місце
відводиться налагодженню зворотного зв'язку, громадсько-
му контролю за діяльністю органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. Організовуючи перехід до публіч-
ного управління, ми маємо пам'ятати, що більшість проблем
державного управління знаходяться в тісному взаємозв'язку
та залежать одна від одної як ланки єдиного ланцюга зв'язків,
тому необхідно шукати саме ту головну ланку, через яку мож-
на вплинути на системну організацію всієї роботи.

Необхідно зауважити, що тенденції до визначення лю-
диноцентризму ключовим організуючим принципом власти-
ва країнам із "зрілою" демократією. В Україні також по-
трібна об'єднувальна ідеологія і відповідні стратегії дій, які
б виходили з неї.

Отож, слід визнати людиноцентризм ключовим принци-
пом організації публічного діалогу та управління й забезпе-
чити відповідний процес комунікації між владою та гро-
мадськістю [5, с. 334—339].

Важливим методологічним принципом функціонування
сучасного державного управління є принцип демократизму,

який сформувався у зв'язку із проголошенням Україною
демократичною державою та побудовою інститутів грома-
дянського суспільства.

Як відзначають теоретики державного управління, обо-
в'язковою ознакою державного управління в умовах демок-
ратії є своєрідна заборона абсолютизації концентрації вла-
ди. Таким чином, якщо характеризувати державне управлін-
ня як загальну функцію держави, а не тільки як функцію
органів виконавчої влади, то тоді цей імператив може бути
сформульований так: жодному з державних органів не може
належати вся повнота державної влади в частині владного
впливу на суспільні відносини, оскільки для кожної галузі
влади існує чітка конституційно-правова заборона здійсню-
вати не притаманні їй функції. Логічним наслідком згаданого
вище обмеження управлінської діяльності є постійне дотри-
мання жорсткої заборони на концентрацію влади в руках
однієї особи чи обмеженого кола осіб. Дотримання цієї ви-
моги забезпечить не лише панування права, а й демократизм
державного управління, стабільність у розвиткові суспільних
відносин, гарантує сучасну систему державного управління
від небажаних негативних ефектів зловживання владою, від
виникнення авторитарних тенденцій в управлінському про-
цесі, а також від небезпечних феноменів бюрократизації си-
стеми державного управління, зрощення політики з бізнесом.
Застосовуючи поняття "державне управління" у вузькому зна-
чення, маємо наголосити, що демократичне функціонування
виконавчої влади передбачає, з одного боку, її сувору підза-
конність, а з другого — наявність розвиненої системи конт-
ролю (як державного, так і недержавного) за її діяльністю.
Поняття "державного управління" в широкому аспекті озна-
чає, що це управління завжди здійснюється системою дер-
жавних органів, які структуровані та діють за принципом под-
ілу державної влади [6, с. 23—26].

Виходячи з цього, реальний стан державного управлін-
ня залежить від методів управління, які використовуються у
процесі здійснення владно-управлінської діяльності. Однак
це ускладнюється тим, що існують чимало факторів, які по-
в'язані між собою або кардинально відрізняються.

Наукові дослідження та набутий в Україні досвід свідчать,
що річ не тільки і не так у системі управління, як у методах і
засобах впливу на соціально-економічні процеси, в умінні їх
застосовувати з урахуванням особливостей історичного й
поточного розвитку. Світовий та вже власний український
досвід, а також наукові дослідження дають можливість виз-
начити ідеологічні й методологічні основи, які зумовлювати-
муть ефективне державне управління економікою. Вони пе-
редбачають такі ідеологічні основи управління: перше — фор-
мування такої системи державного управління, щоб і вико-
навча влада, і приватні власники виконували свою роботу в
єдиному правовому полі; друге — уникнення конфліктів зав-
дяки досягнутому взаєморозумінню в політичному та еконо-
мічному житті країни; третє — формування відкритого сусп-
ільства, приватної власності, "здорових" ринкових відносин
(включаючи конкуренцію), вільної торгівлі; четверте — роз-
виток культури, особливо духовної, та надання пріоритетності
виконанню соціальних завдань, які стають наріжним каме-
нем структурних перетворень в економіці

Аналіз нинішнього стану економіки й культури свідчить
про недостатність реальних можливостей дотримання ок-
реслених основ управління, що створює величезну
складність виконання регулювальних функцій державою і,
природно, подолання труднощів у соціально-економічній
сфері країни [7, с. 24—27].

Розвиток України як національної держави, покликаної
забезпечити формування громадянського суспільства з усіма
притаманними такому суспільству якісними ознаками, немож-
ливий без ефективної влади і системи державного управління.

На нашу думку, розвиток інституту державного управл-
іння можливий при наявності таких умов:
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— переорієнтація діяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службо-
вих осіб на обслуговування суспільства;

— запровадження "клієнтських" методів у наданні ад-
міністративних послуг;

— розмежування на практиці політичних і адміністра-
тивних посад органів державного управління, підвищення
професіоналізму та розробка стандартів компетентності
державних службовців.

Під час формулювання проблем державного управлін-
ня і державної політики необхідно акцентувати увагу на са-
мому факті складності цього процесу. Проблеми набувають
форми, що ускладнює їх розв'язання (невдоволення, побо-
ювання, розчарування, занепокоєння). На відміну від задач
з математики чи фізики політичні проблеми є неструктуро-
ваними, складними й суперечливими. Вони мають комплек-
сний характер і містять низку конфліктів, оскільки: люди,
які хочуть називатися політиками, у своїй діяльності керу-
ються здебільшого особистими інтересами; досягнення кон-
сенсусу щодо цілей є нереальним; важко уявити весь спектр
альтернативних рішень та їх наслідків. Формулювання про-
блеми не є ані систематичним, ані науковим; "залежить від
бачення реальності, інтуїції, уяви, творчого підходу та тала-
ну". Політичні проблеми виникають, як сузір'я; перетинають-
ся, накладаються та наштовхуються одна на одну. Правиль-
не формулювання проблеми визначає підхід до її подаль-
шого розв'язання [8, с. 16—17].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Можна констатувати, що Україна "зависла" між мину-
лим (де також є дві складові: перша — роки незалежності,
які майже всі пройшли за інерцією розвитку радянських
стратегій; друга — історичне минуле, яке було суперечли-
вим й конфліктним для української соборності) і інновацій-
ним майбутнім (глобалізацією, розпадом національних дер-
жав, технологічним та науковим прогресом світових науко-
вих шкіл). Можемо припустити, що такий стан частково є на-
слідком геополітичного становища України та притаманних
українському соціуму соцієтальних властивостей [9].

Державне управління України на сучасному етапі його
розвитку потребує інноваційних змін в управлінні економі-
кою, соціальними процесами, освітою, наукою, інформац-
ійним простором тощо з урахуванням всіх викликів ери
інформаційного суспільства, зокрема формування нової
неократичної еліти, нової культури взаємодії в соціумі, но-
вих підходів до конфронтації та комунікації, урахуванням
ментального забруднення суспільства. І воно приречено на
ці зміни. Фактично мова йде про зміну парадигми соціокуль-
турного розвитку, взаємодії держави як апарату управління
з суспільством "мережевого соціуму".

Така постановка питання потребує напрацювання нових
механізмів державного управління для конкретних сфер
управління інформаційним полем, політичними діями, еко-
номічними та соціальними реформами, міграційними про-
цесами на основі осмислення існуючих реалій соціокультур-
ного, політичного та класового середовища та сучасних тен-
денцій розвитку глобального світу. Водночас намагання ви-
користання державного механізму для задоволення потреб
частини еліти, накопичення приватного капіталу за рахунок
суспільних ресурсів, силові методи згортання демократич-
них та глобальних свобод, нехтування сучасними перетво-
реннями в системі управління призведуть до поглиблення
розколу між державою як системою та суспільством як соц-
іокультурним середовищем.

Завданням для наступних наукових пошуків має стати:
глибинний науковий аналіз впливу інформаційних техно-
логій на розвиток сучасної національної держави як інсти-
туту управління; аналіз світового досвіду державного реа-

гування на створення "паралельної реальності" в соціаль-
них мережах; пошук потенційних шляхів взаємодії держави
і суспільства в постмодерному світі з нульовими втратами
та збереженням і розвитком держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розроблення Національної стратегії розвитку демокра-

тичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони України (далі — Національна стратегія) зумовлено
необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищен-
ня ефективності демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони в нових економічних та безпе-
кових умовах, прискорення реформування сектору безпе-
ки і оборони України. Без організації демократичного цив-
ільного контролю над сектором безпеки і оборони побудо-
ва правової держави практично неможлива.
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THE ORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE DRAFT NATIONAL STRATEGY
THE DEVELOPMENT OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY
SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення проекту Національної стратегії роз-

витку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголо-

шено, що Національна стратегія конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та

поглядів розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, ви-

значених Стратегією національної безпеки України, Стратегічним оборонним бюлетенем Ук-

раїни, Воєнною доктриною України. Обгрунтовано, що метою реалізації Національної стратегії

є розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, який

здійснюється органами державної влади та інституціями громадянського суспільства, для по-

передження і недопущення порушень конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Доведено, що дієвий демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони є

необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства.

The article considers actual issues on development of the draft National strategy for the

development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted that

the national strategy specifies the main ways of realization of conceptual ideas and perspectives of

development of civil democratic control over the security sector and defense defined by the national

security Strategy of Ukraine's Strategic defence Bulletin of Ukraine, the Military doctrine of Ukraine.

It is proved that the purpose of implementation of the National strategy is the development of civil

democratic control over the security sector and defence, which is implemented by public authorities

and civil society institutions, to prevent and avoid violation of constitutional rights and freedoms of

man and citizen. It is proved that effective democratic civilian control over the security sector and

defence is a necessary condition of sustainable democratic development of the society.
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Національна стратегія конкретизує основні шляхи реа-
лізації концептуальних ідей та поглядів розвитку демокра-
тичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони, визначених Стратегією національної безпеки України
[1], Стратегічним оборонним бюлетенем України [2], Воєн-
ною доктриною України [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
сьогодні існує нагальна потреба консолідації зусиль нау-
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ковців у галузі наук з державного управління щодо запро-
вадження ефективних механізмів державного управління,
які спрямовані на розвиток демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути теоретичні основи розробки

проекту Національної стратегії розвитку демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розбудова системи демократичного цивільного контро-

лю над сектором безпеки і оборони України в сучасних умо-
вах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах сусп-
ільного життя, глобалізаційних викликів XXI ст. вимагає кри-
тичного осмислення досягнутого і зосередження зусиль та
ресурсів на розв'язанні найбільш гострих проблем, які стри-
мують розвиток, не дають можливості забезпечити захист
національних інтересів громадян, суспільства і держави,
адекватну викликам та загрозам національним інтересам і
національній безпеці України.

Серед зазначених проблем актуальними є:
— відсутність дієвих механізмів президентського і пар-

ламентського контролю за діяльністю сектору безпеки і
оборони України, збільшення в його структурах кількості
цивільних осіб;

— недостатнє залучення недержавних організацій та
громадськості до розроблення та вжиття систематичних і
неупереджених заходів з актуальних питань цивільно-
військових відносин;

— недостатня відкритість й прозорість діяльності струк-
тур сектору безпеки і оборони (періодична публікація відпо-
відних Білих книг);

— недостатнє залучення інститутів громадянського сус-
пільства до вироблення та реалізації політики національної
безпеки, а також до оцінювання її ефективності;

— неефективність внутрішнього контролю і внутрішнь-
ого аудиту за використанням бюджетних коштів і держав-
ного військового майна в структурних підрозділах сектору
безпеки і оборони;

— низька ефективність системного вжиття заходів щодо
запобігання корупції у сферах національної безпеки і обо-
рони;

— зниження рівня суспільної моралі, духовності, куль-
тури поведінки частини військових і правоохоронців.

Головною метою реалізації Національної стратегії є
розвиток демократичного цивільного контролю над секто-
ром безпеки і оборони, який здійснюється органами дер-
жавної влади та інституціями громадянського суспільства,
для попередження і недопущення порушень конституційних
прав і свобод людини та громадянина, захист їхніх закон-
них інтересів, створення умов для відкритості та прозорості
функціонування цих безпекових структур, поступальний
розвиток України як демократичної держави, подальше
зміцнення міжнародних позицій та авторитету Української
держави у сучасному світі.

Метою Національної стратегії є:
— створення оптимальних цивільно-військових відно-

син у суспільстві відповідно до стандартів держав — членів
ЄС;

— забезпечення розвитку механізмів президентського
і парламентського контролю за діяльністю структур секто-
ру безпеки і оборони;

— збільшення відкритості й прозорості діяльності струк-
тур сектору безпеки і оборони;

— підвищення дієвості громадського контролю за діяль-
ністю структур сектору безпеки і оборони відповідно до ви-
мог розвитку громадянського суспільства;

— повернення довіри громадян України до сектору без-
пеки і оборони.

Національна Стратегія має формуватися адекватно су-
часним викликам та загрозам національній безпеці, інтег-
раційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу від
стратегічного планування до стратегічного менеджменту, що
забезпечить стійкий рух та розвиток України в першій чверті
XXI ст., інтегрування системи демократичного цивільного
контролю в європейський і світовий безпековий простір.

Стратегічними напрямами державного управління у
сфері демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони мають стати:

— поетапне збільшення бюджетного фінансування сек-
тору безпеки і оборони до рівня, що забезпечує його роз-
виток;

— забезпечення прозорості витрат видатків на націо-
нальну безпеку і оборону;

— запровадження дієвого механізму боротьби з коруп-
цією в органах сектору безпеки і оборони;

— дотримання вимог Конституції та законів України
щодо прав і свобод громадян, які перебувають на військовій
службі у Збройних Силах України та інших структурах сек-
тору безпеки і оборони, та членів їхніх сімей;

— удосконалення механізму і впровадження сучасних
технологій інформаційної присутності та інформування сус-
пільства і міжнародної спільноти про діяльність структур
сектору безпеки і оборони, у тому числі шляхом щорічного
видання Білої книги;

— ужиття із залученням недержавних організацій та
громадськості систематичних і неупереджених заходів з
актуальних питань цивільно-військових відносин;

— удосконалення механізму президентського і парла-
ментського контролю за діяльністю сектору безпеки і обо-
рони України, збільшення в його структурах кількості цив-
ільних осіб.

Дієвий демократичний цивільний контроль над секто-
ром безпеки і оборони є необхідною умовою забезпечення
сталого демократичного розвитку суспільства.

Основні завдання Національної стратегії:
— модернізація і розвиток демократичного цивільного

контролю над сектором безпеки і оборони, що має випе-
реджальний безперервний характер, гнучко реагувати на всі
процеси, що відбуваються в суспільстві;

— підвищення ефективності демократичного ци-
вільного контролю над сектором безпеки і оборони, що має
бути спрямовано на забезпечення економічного зростання
держави та розв'язання соціальних і цивільно-військових
проблем суспільства, збільшення відкритості й прозорості
діяльності структур сектору безпеки і оборони, залучення
інститутів громадянського суспільства до вироблення та
реалізації політики національної безпеки.

Зусилля органів управління, які здійснюють керівницт-
во військовими формуваннями, розвідувальними, правоохо-
ронними органами за підтримки всього суспільства та дер-
жави мають бути зосереджені на реалізації стратегічних
напрямів розвитку демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони, подоланні наявних про-
блем, виконанні перспективних завдань, серед яких:

1) забезпечення суверенітету держави та її територіаль-
ної цілісності;

2) побудова громадянського суспільства, правової де-
мократичної держави;

3) запровадження єдиної національної системи норма-
тивно-правового забезпечення системи демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони;

4) гармонізація цивільно-військових відносин у суспільстві;
5) залучення недержавних організацій та громадськості

до розроблення та вжиття систематичних і неупереджених
заходів з актуальних питань цивільно-військових відносин;
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6) приведення у відповідність із стандартами держав —
членів ЄС співвідношення цивільного і військового персо-
налу в органах сектору безпеки і оборони;

7) подальший розвиток механізмів президентського і
парламентського контролю за діяльністю структур сектору
безпеки і оборони;

8) збільшення цивільної компоненти в структурах сек-
тору безпеки і оборони;

9) збільшення відкритості й прозорості діяльності сек-
тору безпеки і оборони;

10) недопущення політизації безпекового і обороного
сектору;

11) удосконалення бюджетного контролю над сектором
безпеки і оборони з боку парламента;

12) організація парламентського контролю за діяльні-
стю спеціальних служб, закритий характер функціонування
яких потребує запровадження відповідних механізмів спо-
стереження та прийняття державно-управлінських рішень;

13) залучення інститутів громадянського суспільства до
вироблення та реалізації політики національної безпеки, а
також до оцінювання її ефективності;

14) забезпечення виконання міжнародних зобов'язаннь
у сфері демократичного цивільного контролю за діяльністю
структур сектору безпеки і оборони в рамках членства та
співробітництва з Організацією Об'єднаних Націй, Органі-
зацією з безпеки та співробітництва в Європі, Радою Євро-
пи, Організацією Північноатлантичного договору та Євро-
пейським Союзом;

15) реформування сектору безпеки і оборони як цілісної
системи;

16) формування довіри до сектору безпеки і оборони
як результату взаємодії з громадськістю в системі держав-
ного управління сектором безпеки і оборони;

17) відновлення позитивного іміджу військових і право-
охоронних органів.

Доведено, що реалізація Національної стратегії розвит-
ку демократичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони України має виходити із таких принципів:

— законності;
— демократичності;
— відкритості та прозорості;
— пріоритету захисту національних інтересів;
— балансу (оптимального поєднання) інтересів грома-

дян, суспільства та держави;
— своєчасності вжиття заходів щодо захисту національ-

них інтересів та їх адекватності реальним і потенційним заг-
розам;

— пріоритету договірних (мирних) засобів під час вирі-
шення конфліктів у сфері цивільно-військових відносин;

— сумлінного виконання міжнародних зобов'язань у
сфері забезпечення демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони;

— чіткого розмежування повноважень і скоординова-
ної взаємодії органів державної влади щодо контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони;

— професіоналізму та відповідальності у сфері коор-
динації дій з інституціями громадського суспільства щодо
впровадження і реалізації Національної стратегії;

— науковості, системного підходу щодо розвитку де-
мократичного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони;

Принцип балансу інтересів громадян, суспільства та
держави має стати основним принципом Національної стра-
тегії.

На нашу думку, механізми реалізації Національної стра-
тегії розвитку демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони передбачають:

1. Оновлення законодавства України у сфері демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.

2. Розвиток цивільно-військових відносин у суспільстві.
3. Розвиток механізмів президентського контролю

за діяльністю структур сектору безпеки і оборони Ук-
раїни.

4. Розвиток механізмів парламентського контролю за
діяльністю структур сектору безпеки і оборони Украї-
ни.

5. Залучення інституцій громадянського суспільства до
здійснення демократичного цивільного контролю за діяль-
ністю структур сектору безпеки і оборони України.

6. Розроблення та підтримка програм розвитку демок-
ратичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони України.

7. Підтримка наукової та інноваційної діяльності у сфері
національної безпеки України.

8. Міжнародне партнерство у сфері розвитку демокра-
тичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони України.

ВИСНОВКИ
Отже, під Національною стратегією слід розуміти ско-

ординовану діяльність профільних і загальної компетенції
органів державної влади, які залучаються до виконання зав-
дань щодо захисту національних інтересів у безпековій та
оборонній сферах і взаємодіють з інституціями громадянсь-
кого суспільства, які можуть залучатися до надання послуг
у сферах безпеки і оборони, з метою розвитку демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони
та підвищення рівня довіри громадян до силових структур
держави. Національна стратегія грунтується на положеннях
Конституції України, вимогах законів України та інших нор-
мативно-правових актів з питань національної безпеки та
оборони держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати-
ки, є на наш погляд, вивчення кращого європейського досв-
іду щодо розвитку демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони.
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ВСТУП
Система освіти найбільшою мірою визначає рівень роз-

витку людини, стає загальнонаціональним пріоритетом у
розвинених країнах. Необхідно зазначити, що світові тен-
денції інноваційного розвитку суспільних процесів спонука-
ють Україну до вибору випереджувальної моделі подаль-
шого розвитку та мобілізації суспільних ресурсів, які суттє-
во впливають на національну систему освіти.

В Україні здійснюються заходи щодо забезпечення роз-
витку освіти: створюються умови для самореалізації особи-
стості упродовж усього життя, адаптації до соціально оріє-
нтованої ринкової економіки, інтеграції в європейський і
світовий освітній простір, вдосконалення механізму управ-
ління та фінансування.

Наука державного управління напрацювала значний
теоретичний й методологічний доробок. Різні аспекти дер-
жавного управління суспільним розвитком та освітою як
його складовою здійснений такими науковцями, як Г. Ба-
лихіним, Н. Багаутдіновою, В. Бесчастним, В. Гамаюновим,
О. Дацієм, В. Дорофієнком, Г. Кологрєєвим, М. Корецьким,
В. Пілюшенком, О. Поважним, В. Сиченком та ін. Разом із
тим, аналіз досліджуваної проблематики дає змогу стверд-
жувати, що найменш розробленими є підходи щодо розв'я-
зання проблеми, пов'язаної з управлінням розвитком саме
післядипломної освіти на державному рівні.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Відпрацьована в економіках розвинених країн ринкова

модель разом з механізмом державного формування пара-
метрів соціального розвитку є необхідною і обов'язковою
умовою самодостатнього відтворення кваліфікованих
кадрів на основі підвищення якості життя людей, яке досяг-
нуте у високорозвинених країнах. Основними умовами реа-
лізації концепції самодостатнього відтворення кваліфікова-
них кадрів є створення соціально-орієнтованої, ефективно
функціонуючої системи підготовки кадрів, яка в процесі
трансформації економіки України сприяла б еволюційному
підходу до стратегічного курсу економічного розвитку дер-
жави. Роль держави в розвитку системи освіти не залишаєть-
ся незмінною. На різних етапах становлення і розвитку як
економіки, так і освіти встановлюється певне співвідношення
дій ринкового і державного механізмів регулювання цього
сегменту суспільного життя.

Початковим слід вважати положення про те, що держа-
ва не може вирішити всі економічні проблеми освітньої га-
лузі взагалі і післядипломної освіти зокрема. Вона повинна
втручатися в економіку даної галузі там, де інші важелі уп-
равління не ефективні, або не спрацьовують. Об'єктивність
створення недержавних закладів освіти та обмежені мож-
ливості щодо фінансування державних навчальних закладів
вимагають специфічних підходів до організації державного
управління ними.

Для забезпечення стабільності економічного зростан-
ня країни та ефективності розвитку освітньої галузі держа-
ва проводить свою політику через виконання специфічних
функцій. Управління системою освіти з боку держави впро-
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ваджується через виконання основних економічних функцій
управління, а саме: організації, планування, контролю і ко-
ординації, фінансування [3].

Прогнозування чисельності слухачів закладів післядип-
ломної за групами спеціальностей базується на довготерм-
інових прогнозах (до 10 років) і за окремими спеціальнос-
тями за середньо терміновими прогнозами (до 5 років).
Довготермінові прогнози розробляються з врахуванням
стратегічних напрямків розвитку науково-технічного прогре-
су, досвіду розвинених країн та регіональних потреб. При
прогнозуванні необхідно виходити з того, яку мету необхі-
дно досягти, а також виконувати економічні розрахунки сто-
совно витрат для досягнення мети.

Параметри підготовки кадрів в кожному конкретному
випадку має визначати регіональний ринок праці. Оцінивши
ситуацію в регіоні: структуру галузей виробництва, демог-
рафічний склад населення, можна з великою долею вірогі-
дності прогнозувати напрямки діяльності закладів післядип-
ломної освіти щодо підготовки спеціалістів, необхідних саме
в даному регіоні. Якщо в регіоні прогнозується збільшення
частки населення пенсійного віку, доцільним є підготовка
фахівців соціального напрямку. Інвестиційна привабливість
регіону вимагатиме продукування спеціалістів, обізнаних у
цій галузі.

Аналіз зарубіжних публікацій дає змогу констатувати,
що останніми роками чітко виділяються три спеціальності,
за якими постійно збільшується кількість підготовлених
кадрів, це: теорія обчислювальних систем і системний аналіз,
організація виробництва і управління, інженерні спеціаль-
ності. При цьому важливим є питання визначення потреби в
кількісних обсягах підготовки фахівців за різними спеціаль-
ностями. Вагомим сегментом є поєднання підготовки і пе-
репідготовки в системі реабілітації безробітних. Визначен-
ня обсягів державного замовлення в цьому сегменті систе-
ми післядипломної освіти відбувається на основі поєднання
аналітичних і прогнозних методів математичного моделю-
вання.

Визначенням необхідної кількості спеціалістів на ринку
праці займаються спеціальні відділи прогнозування в цент-
рах зайнятості, які проводять постійний аналіз ринку праці і
визначають перспективну потребу у висококваліфікованих
кадрах. При цьому необхідно враховувати, що ефективність
витрат на підготовку та перепідготовку кваліфікованих
кадрів залежатиме від подальшого використання таких
кадрів на виробництві. Відсутність зворотного зв'язку щодо
працевлаштування слухачів, які отримують другу вищу осв-
іту, не дає змоги говорити про ефективність використання,
в тому числі і державних коштів, на їх перепідготовку. Фор-
мальне ставлення центрів зайнятості до проблеми подаль-
шого працевлаштування перепідготовлених кадрів не доз-
воляє сьогодні говорити про ефективність чи її відсутність в
даній сфері.

При направленні на навчання центри зайнятості вима-
гають від потенційних слухачів надання гарантій їх подаль-
шого працевлаштування (листів від підприємств про надан-
ня роботи за відповідним фахом), які є підставою для стати-
стичної звітності центрів зайнятості про 100% працевлаш-
тування спеціалістів. Формальний характер такої докумен-
тації є загальновідомим, всіх влаштовує та фактичне вивчен-
ня проблем працевлаштування таких спеціалістів не
здійснюється. Тому необхідним є державне втручання в ці
процеси шляхом прийняття відповідних законодавчих актів,
які б унеможливлювали фіктивну звітність. Зокрема спеціа-
лісту, який отримав нову спеціальність, фонд зайнятості про-
тягом певного часу (півроку) продовжував би платити допо-
могу, якщо він працює за новою спеціальністю. До речі, така
практика має місце в США. З іншого боку, не варто ігнору-
вати стимули підприємствам, які беруть на роботу спе-
ціалістів від центрів зайнятості.

Гнучка організаційна структура післядипломної осві-
ти та скорочені терміни отримання нової спеціальності доз-
воляють оперативно реагувати на потреби ринку праці [4].

Функція контролю держави щодо післядипломної осві-
ти полягає в організації та контролі відповідності її стандар-
там та нормам. Державні стандарти, які є обов'язковими до
виконання всіма закладами освіти України на сьогодні впро-
ваджені на рівні повної вищої освіти. Для післядипломної
освіти спеціальні стандарти ще не розроблені і вищі на-
вчальні заклади післядипломної освіти вимушені пристосо-
вувати стандарти вищої школи стосовно своїх потреб. Це
суттєво ускладнює роботу як закладів освіти, так і робить
недостатньо прозорими контролюючі заходи.

Світовий досвід показує, що в сучасних умовах відбува-
ються процеси усунення жорсткого державного регулюван-
ня навчальним процесом, посилюються тенденції децентра-
лізації. Так, у США саме бізнесові структури є основними
суб'єктами фінансування закладів освіти, які займаються
підвищенням кваліфікації і перепідготовкою кадрів відпов-
ідно до потреб ринку. Починаючи з 1970-х років всі державні
програми професійної підготовки в США об'єднуються в
єдину державну систему, централізовано проводиться та-
кож їх координація і контроль. Фінансове забезпечення про-
фесійної підготовки та прийняття рішень виконується адмі-
ністраціями окремих штатів.

Американський бізнес щорічно направляє біля 30 млрд
доларів на формальні програми підготовки своїх кадрів, що
відповідає приблизно 263 дол. на одного працівника. На
неформальну підготовку витрачається до 180 млрд дол. Та-
ким чином, сумарні витрати сягають 210 млрд дол. на підго-
товку та перепідготовку кадрів, чим наближаються до вит-
рат держави і бізнесових структур та населення на шкільну
і вищу освіту, що дорівнюють 350 млрд дол. [2].

З іншого боку, компанії, які вклали власні кошти в на-
вчальний заклад, що здійснює підготовку та перепідготовку
кадрів, диктують свої умови щодо підготовки спеціалістів
потрібного їм профілю. Таким чином, вища школа підпоряд-
ковує свої організаційні форми відповідно до потреб рин-
ку. Це проявляється у широкому впровадженні в структурі
закладів освіти курсів підвищення кваліфікації і підготовки
спеціалістів саме для приватних компаній. Також вищі на-
вчальні заклади направляють своїх викладачів для прове-
дення курсів підвищення кваліфікації безпосередньо на
місцях. З 1980-х років у США широко застосовується така
форма підвищення кваліфікації як телелекції, дистанційне
навчання.

Аналізуючи залучення коштів приватного бізнесу в сфе-
ру підготовки кадрів в США, експерти відмічають і негативні
моменти такого процесу. Сфера підготовки кадрів втрачає
при цьому свою академічну свободу, стає залежною від інте-
ресів бізнесу. Робота викладачів консультантами і наукови-
ми радниками бізнесових структур, може негативно впли-
нути на процес викладання, тому в деяких вищих закладах
освіти США така діяльність носить обмежений характер або
взагалі забороняється. Так, в Йєльському університеті вик-
ладачі можуть працювати консультантами один день протя-
гом семиденного робочого тижня, а в Гарвардському уні-
верситеті викладачам взагалі не дозволяється займати
керівні посади в приватних фірмах.

У Франції діє закон про сплату приватним роботодав-
цям 0,5% від фонду зарплати на учнівство та перепідготов-
ку персоналу. Фірми самі можуть платити ці кошти закла-
дам, які вони обрали, не виділяючи їх у "загальний котел",
який не забезпечує бажаного результату. Аналіз дії закону
"+0,5%" свідчить, що він не ідеальний: практично ніколи
фірми не спрямовують ці кошти на підготовку студентів пер-
ших курсів університетів. Найчастіше вони непропорційно
витрачались на спеціалізовані курси, підвищення кваліфі-
кації персоналу самих фірм платників. Викладачі відгукну-
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лись на цей закон тим, що вийшли на новий ринок з "над-
вузькими курсами" у межах вирішення однієї з проблем кон-
кретної фірми.

Розглянуті функції управління досягають бажаних ре-
зультатів, лише в тому випадку, коли діють комплексно.
Прийняття будь-яких рішень потребує адекватної точної
інформації.

Діяльність державних закладів післядипломної осві-
ти регулюється, в основному адміністративними методами
впливу через організаційні структури Міністерства освіти та
науки та відомчими органами підпорядкування конкретно-
го закладу освіти. Заклади післядипломної освіти недержав-
ної форми власності в перехідний період регулюються та-
кож економічними методами через фіскальну та грошово-
кредитну політику. Проте щодо недержавних закладів після-
дипломної освіти використовуються елементи і адміністра-
тивного управління.

Економічні методи державного управління системою
підготовки кадрів полягають у наданні додаткових фінан-
сових пільг навчальним закладам через бюджетно-податко-
ву, грошово-кредитній, ціновій політиці. Сюди також вхо-
дить ліцензійне та акредитаційне регулювання системи
підготовки кадрів, яке визначає за кожним напрямом підго-
товки ліцензійний ліміт спеціалістів даного фаху. Організа-
ція ліцензування та акредитації закладів післядипломної
освіти проводиться спеціальним Департаментом ліцензуван-
ня та акредитації Міністерства освіти та науки України,
діяльність якого носить госпрозрахунковий характер. Зак-
лади освіти перераховують кошти за отримані ліцензії. Дер-
жава регулює також перепідготовку незайнятого населен-
ня, яке проводиться системою післядипломної освіти за на-
правленнями центрів зайнятості.

Роль держави та інших соціальних інститутів полягає в
тому, що по-перше, дієвий розвиток людини реально підне-
сти до рангу пріоритетів довгострокового розвитку суспіль-
ства, і по-друге, дійсно трансформувати економічну систе-
му для забезпечення мотивації розвитку особистості.

Державне управління післядипломною освітою має за-
безпечити як зовнішню, так і внутрішню ефективність робо-
ти галузі шляхом координації її структурних ланок. Після
проведення досліджень стосовно існуючої структури дер-
жавного управління системою післядипломної освіти на
Україні, можна зробити висновок, що на даному етапі фор-
мування і становлення багатьох ланок післядипломної осві-
ти ще не завершене, ці процеси потребують глибокого нау-
кового обгрунтування і удосконалення існуючих організац-
ійних структур управління. Також виявлені важливі пробле-
ми стосовно розміщення, тематичної спрямованості, мето-
дичної роботи, забезпечення кадрами, слабкої фінансової
бази закладів післядипломної освіти.

Удосконалення державного управління післядиплом-
ною освітою передбачає пошук та впровадження нових
відкритих систем організації управління із застосуванням
демократичних моделей, які б поєднували засоби держав-
ного впливу з громадським управління. В Законі України
"Про освіту" [1] передбачається створення державно-гро-
мадської системи управління освітою, яка разом з органа-
ми державного управління сприяє підвищенню ефективності
процесу управління, забезпеченню високого рівня якості
освітніх послуг, мобільності та гнучкості навчального про-
цесу відповідно вимогам ринку праці. Публічність роботи
галузі дозволить враховувати громадську думку і мати мен-
шу залежність галузі від впливу конкретних посадових осіб.
Інструментарієм для досягнення такого громадського впливу
може бути проведення конференцій, круглих столів,
спільних семінарів, пропозиції яких мають враховуватися в
процесі реформування системи післядипломної освіти.

Важливим напрямом посилення участі громадськості
в управлінні освітою виступає створення інституційних за-

сад для такої участі. Вплив з боку громадськості на управ-
ління післядипломною освітою могла би проводити Асоц-
іація навчальних закладів післядипломної освіти. Не-
обхідність створення умов для розвитку інститутів участі
громадськості в управлінні системою та закладами після-
дипломної освіти неодноразово висловлювалась, але
дієвість цієї громадської організації у вирішенні своїх про-
блем заклади післядипломної освіти ще не відчули. В най-
ближчій перспективі створення також Ради ректорів зак-
ладів післядипломної освіти. Ці організації могли би запо-
чаткувати інститут громадського контролю за рішеннями
Міністерства освіти і науки. Ефективність управління сис-
темою післядипломної освіти залежить від зворотного
зв'язку з громадськими організаціями.

Модернізації управління галуззю сприятиме також впро-
вадження сучасних інформаційно-управлінських та комп'-
ютерних технологій, які забезпечать безперебійний доступ
до інформації стосовно нормативно-правового та методич-
ного забезпечення організації післядипломної освіти, а та-
кож зворотний зв'язок з громадськістю та випускниками
щодо якості надання освітніх послуг.

Важливим напрямом удосконалення управління після-
дипломною освітою є підготовка управлінських кадрів, які
могли б, враховуючи специфіку галузі, забезпечити ефек-
тивну роботу системи післядипломної освіти на макро- і
мікрорівнях. Це мають бути кадри нового покоління: висо-
коосвічені, гнучкі, адаптивні до нових змін, здатні постійно
вчитися, здатні працювати з людьми.

ВИСНОВКИ
Організація контролю системи післядипломної осві-

ти повинна базуватись на стратегічних та випереджуваль-
них принципах організації контрольної роботи без дріб'яз-
кового втручання в навчальний процес. Однією з важливих
характеристик діяльності сегменту післядипломної освіти
виступає економічна ефективність її функціонування. Дер-
жава має створити умови для пріоритетного розвитку після-
дипломної освіти, яка виступає буфером між освітою і рин-
ком праці, гнучко реагуючи на його потреби.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існуюча тенденція, яка полягає в тому, що по мірі роз-

витку цивілізації, технічного прогресу роль і вплив держави
у забезпеченні захисту населення і територій від стихійних
лих, аварій, природних, техногенних і екологічних катаст-
роф неухильно зростає. Слід зазначити, що ефективне уп-
равління ризиками надзвичайних ситуацій (НС) неможливо
без методологічного забезпечення системи державного уп-
равління ризиками та формування загальної культури без-
пеки на всіх рівнях соціальної структури суспільства, але в
першу чергу це відноситься до осіб, які приймають стра-
тегічні державні рішення. По суті, це завдання формування
національного менталітету, в якому ризик має стати світог-
лядною, ціннісною категорією.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Низку проблем державного управління ризиками
НС досліджено в працях таких науковців, як В.І. Голінько,
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У статті досліджено основні напрями реалізації методологічного забезпечення системи дер-

жавного управління ризиками надзвичайних ситуацій. Перший з них пов'язаний з вибором ме-

тодології, на якій повинна будуватись система управління ризиками НС, другий — з вирішен-

ням питання про те, які засоби можуть бути використані для виявлення існуючих і прогнозова-
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але і переходу до нової управлінської парадигми.

The article is devoted to the main directions of implementation of methodological support of the

system of state management of risks of emergency situations. The first one relates to the choice of

the methodology on which to build a system of risk management of emergencies, the second — with

deciding which tools can be used to identify current and projected risks in the region (city, district),

the third — with development of concept and strategy of risk management of emergencies. Analyzed

the tasks associated with development of concept and strategy of risk management of emergency

situations and contains proposals on improvement of the activity of this system. To solve the problem

of management in emergency situations must not only by rebuilding the functional structure and

training of managerial staff, but the transition to a new management paradigm.
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С.О. Гур'єв, П.Б. Волянський, М.Л. Долгий, М.М. Кулєшов,
Н.Р. Малишева, С.К. Могил, С. І. Осипенко, П.В. Одарюк,
Д.Ю. Полковниченко, Б.Н. Порфирьев, Я.Ф. Радиш, А.В. Те-
рент'єва, та ін. Разом з тим єдиної точки зору щодо методо-
логічного забезпечення системи державного управління ри-
зиками НС так і не досягнуто.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю даної статті є дослідження основних аспектів

методологічного забезпечення системи державного уп-
равління ризиками надзвичайних ситуацій та надання про-
позиції щодо удосконалення діяльності даної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перш ніж перейти до розгляду напрямів удосконален-
ня системи державного управління ризиками НС, потрібно
розглянути методологічні аспекти формування державно-
го управління даним процесом загалом. Методологічні ас-
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пекти реалізується в трьох взаємозалежних напрямах. Пер-
ший з них пов'язаний з вибором методології, на якій повин-
на будуватись система управління ризиками НС. Найбільш
продуктивною в даний час є рискологічна, системно-синер-
гетична методологія. Наведемо приклад використання, на-
приклад, рискологічна методології для вирішення питань
забезпечення екологічної безпеки. У середині 80-х рр. ХХ
ст. у США в основу проведення державної екологічної пол-
ітики була закладена концепція ризику, яка замінила кон-
цепцію нормативних моделей і стандартів. Концепція ризи-
ку виходить із того, що рівень небезпеки для життя і здоро-
в'я людей ніколи не може дорівнювати нулю. Вона орієнто-
вана, насамперед, на захист здоров'я людей (забезпечення
певного рівня безпеки) від впливу забруднюючих речовин,
які [1] знаходяться у повітрі, грунті, воді, продуктах і т.д.
Застосування концепції ризику показало, що існують прин-
ципові і значні розбіжності в рівнях небезпеки для здоров'я
людей з точки зору традиційних підходів (концепція норма-
тивів) і підходів з позицій теорії ризику [3, с. 21]. Викорис-
тання концепції ризику дозволяє отримати адекватне уяв-
лення про реальні екологічні небезпеки для життя людей,
про їх величинe, відкриває для органів влади можливості
розробити на цій основі ефективні заходи по зниженню сту-
пеня впливу на здоров'я людей, насамперед дуже небезпеч-
них і середньо небезпечних факторів.

Другий напрям методологічного забезпечення системи
управління ризиками НС пов'язаний з вирішенням питання
про те, які засоби можуть бути використані для виявлення
існуючих і прогнозованих ризиків в регіоні (місті, районі).
Для вирішення цього питання необхідно мати відповідні ре-
сурси, нормативну базу, що визначає принципи цієї діяль-
ності, організаційні структури, які могли б вирішувати такі
проблеми. Мається на увазі наявність служб, які вивчають,
наприклад, причини і кількість самогубств, негативні на-
слідки безробіття, вплив кліматичних, географічних, еколо-
гічних умов на здоров'я людей, а також організацій, про-
відних епідеміологічні, токсикологічні, інфекційні дослід-
ження, аналіз сейсмостійкості будівель, ймовірних наслідків
прогнозованих пожеж, вибухів, повеней. Інформація про
ризики може бути зібрана в урядових бюлетенях з питань
права, праці, заробітної плати, демографічної ситуації, зро-
стання цін, темпів інфляції, розвитку економіки, розподілу
держбюджету.

Такий підхід дозволяє підвищити ефективність системи
управління безпеки, перетворити її фінансування, виробити
практичні кроки щодо захисту здоров'я людей.

Третій напрям методологічного забезпечення системи
управління ризиками НС пов'язаний з виробленням кон-
цепції і стратегії управління ризиками. Тут потрібен систем-
ний аналіз найбільш важливих результатів, ідей, що стосу-
ються управління ризиком в Україні. Без серйозних науко-
вих досліджень виробити системно-синергетичний погляд
на проблеми ризику не вдасться. Розробка концепції, докт-
рини і стратегії управління ризиками пов'язана з вирішен-
ням наступних завдань.

Перше завдання пов'язано зі стратегічним прогнозом
розвитку України, з оцінкою коридору можливостей краї-
ни, з аналізом альтернативних сценаріїв майбутніх змін ук-
раїнського суспільства в найближчі 10—15 років. Очевид-
ний зв'язок цієї проблеми з управлінням ризиком НС — у
різних країнах треба захищатися від різних небезпек. Різні
країни мають неоднакові ресурси для прогнозу і поперед-
ження катастроф.

Друге завдання пов'язано з виявленням, оцінкою і ран-
жирування ризиків. Мається на увазі, що необхідно мати
уявлення про тенденції зміни ризиків у часі залежно від сце-
наріїв розвитку країни. У цих переліках ризиків країни по-
винна бути динаміка: доцільно знати, як змінюється в країні
відносна вага різних загроз природного, техногенного, со-

ціального, екологічного та ін. При цьому важливо, щоб пе-
релік ризиків НС був не тільки для "ризиків національного
рівня", але і для ризиків у регіонах.

Третє завдання — дослідження наслідків глобалізації
для України з оцінкою впливу глобальних проблем на ризи-
ки в Україні. Зараз політичні, інформаційні, культурні зв'яз-
ки з іншими країнами стають все тіснішими. Цей процес по-
в'язаний з певними ризиками, зміст яких слід знати.

Четверте завдання припускає наукові розробки в об-
ласті життєзберігаючих технологій, засобів захисту і по-
рятунку.

П'яте завдання пов'язано з прогнозуванням і стратегіч-
ним плануванням. Передбачається необхідність аналізу і
прогнозу постіндустріальних ризиків, пов'язаних з техноло-
гіями завтрашнього дня. Це біотехнологія і генна інжене-
рія, комп'ютерні та телекомунікаційні технології, зброя но-
вих типів, технології впливу на масову та індивідуальну
свідомість. Учені, експерти повинні сьогодні подбати, щоб
майбутні небезпеки не стали для нашого суспільства неспо-
діванкою, а майбутні можливості були б використані найк-
ращим чином.

Шосте завдання пов'язано з розробкою теорії управ-
ління ризиками НС. Сучасна теорія управління ризиками
НС заснована на синергетиці, теорії самоорганізованої
критичності, нормальних аварій, прогнозувальних нейро-
мереж, динамічного хаосу, знаходиться в стадії побудови.
Але наявні розробки, як правило, не використовуються уп-
равлінцями в практичній діяльності по управлінню ризика-
ми НС.

З арсеналу політичних заходів насамперед потрібно
виділити необхідність офіційного визнання на вищому рівні
концепції державного управління ризиками НС і управлін-
ня ними як методологічною основою вирішення завдань
сталого розвитку та забезпечення національної безпеки Ук-
раїни. В якості форми такого визнання можуть служити
розробка і прийняття концептуальних основ управління ри-
зиками НС в Україні. Крім того, на політичному рівні необ-
хідна відповідна підтримка системи державних програм і
заходів по зниженню ризиків НС, включаючи вирішення
проблем науково-методологічного та методичного харак-
теру.

У загальній системі управління ризиками НС пріори-
тет повинен бути відданий комплексу заходів, спрямова-
них на зниження ризику виникнення НС і пом'якшення їх
наслідків. Комплекс заходів заснований на управлінні ри-
зиками НС, який неможливий без інформаційної підтрим-
ки для підготовки і прийняття управлінських рішень по по-
передженню і ліквідації НС. Для управління ризиком
здійснюється моніторинг стану природного середовища і
об'єктів техносфери, аналіз ризику і прогнозування над-
звичайних ситуацій.

Створення комплексної моніторингової системи з про-
гнозування НС природного і техногенного характеру доз-
волить значно підвищити ефект зниження ризику за раху-
нок точності і своєчасності прогнозів [7. c. 32].

Одним з напрямів державної політики у сфері захисту
населення від НС природного і техногенного характеру є
підготовка і реалізація превентивних заходів, спрямованих
на попередження НС або зменшення їх масштабів. Зарубі-
жний досвід і вітчизняна практика показують, що витрати
на проекти щодо запобігання НС значно нижче можливого
збитку від них.

Тому попередження НС забезпечується завчасним про-
веденням органами управління, силами і засобами органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та
організацій, до повноважень яких входить вирішення пи-
тань щодо захисту населення і територій від НС, комплек-
су заходів (превентивних заходів), спрямованих на макси-
мально можливе зменшення ризику виникнення НС, а та-
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кож на збереження здоров'я людей, зниження розмірів
шкоди, завданої довкіллю і матеріальних втрат у разі їх
виникнення.

Попередження НС полягає у використанні здійснених
завчасно організаційних, інженерно-технічних та інших
заходах щодо зниження можливості виникнення НС. По-
передження НС базується на: а) моніторингу навколиш-
нього природного середовища, потенційно небезпечних
об'єктів, діагностиці стану будівель і споруд з точки зору
їх стійкості до впливу вражаючих факторів небезпечних
природних і техногенних явищ; б) прогнозування небез-
пек та загроз виникнення НС природного і техногенного
характеру та наслідків їх впливу вражаючих факторів на
населення, об'єкти економіки та навколишнє природне
середовище.

Одним із напрямів державної політики в галузі знижен-
ня ризиків та пом'якшення наслідків НС є підготовка органів
державного управління, сил та засобів до ліквідації НС, опе-
ративного проведення аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт. Від того, наскільки швидко буде надано
допомогу потерпілим, прийняті заходи по локалізації та
ліквідації зон ураження, значною мірою залежать масшта-
би наслідків НС. Досвід показує, що скорочення часу по-
чатку аварійно-рятувальних робіт у завалах будівель з 6 го-
дин до 1 години зменшує людські втрати на 30—40 %, а
підвищення темпів робіт у два рази збільшує число врятова-
них на 35 % [6, с. 21].

Завчасна підготовка в країні до ліквідації можливих НС
організовується і проводиться державними органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування відпо-
відно до їх повноважень, встановлених діючим законодав-
ством на основі відповідних програм і планів.

Основними завчасними заходами, що забезпечують
створення дієвих передумов для успішної ліквідації в подаль-
шому НС, є:

— підготовка посадових осіб, органів управління, фор-
мувань і населення до дій у НС;

— створення угруповань сил, націлених на захист тери-
торії;

— проведення необхідного технічного оснащення
органів управління та сил Єдиної державної системи цив-
ільного захисту;

— підтримання в готовності органів управління, сил і
засобів Єдиної державної системи цивільного захисту;

— створення резервів матеріальних ресурсів для
ліквідації НС;

— планування можливих дій з ліквідації НС;
— організація взаємодії між підсистемами і ланками

Єдиної державної системи цивільного захисту;
— здійснення постійного контролю за обстановкою в

країні, пов'язаної з НС.
Успіх ліквідації наслідків НС у вирішальній мірі зале-

жить від організації дій органів державного управління і сил
Єдиної державної системи цивільного захисту, ефективності
управління проведенням аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт.

В основі організації цих робіт лежать завчасно роз-
роблені на всіх рівнях Єдиної державної системи цивіль-
ного захисту, у всіх її підсистемах і ланках плани дій щодо
попередження та ліквідації НС. Ці плани розробляються
на основі оцінки ризику виникнення НС для відповідної
території, прогнозування варіантів можливої при цьому
обстановки, аналізу можливих рішень на проведення
робіт.

Плани дій щодо попередження та ліквідації НС уточню-
ються при виникненні загрози і безпосередньо в процесі
робіт з ліквідації НС [2, с. 14].

У системі управління ризиком НС процес локалізації
спрямований на здійснення екстрених заходів з метою стри-

мування та придушення розвитку НС, починається відразу
після настання НС і триває від декількох днів до декількох
місяців.

Ліквідація наслідків НС починається після завершення
стадії локалізації і може тривати від декількох місяців до
декількох років.

У системі управління ліквідацією наслідків НС перед-
бачається також і розробка методів та інструментарію ство-
рення гнучкої глобальної комп'ютерної мережі (як за раху-
нок ресурсів МНС України, так і комп'ютерної техніки залу-
чених виконавців) зі змінною структурою, що дозволяє
ефективно вирішувати завдання управління. Програмне
забезпечення повинно дозволяти незалежно від платфор-
ми швидко підключатися до баз даних окремих учасників
робіт, забезпечувати надійну комунікацію з урахуванням
прав доступу, розпаралелювання обчислювальних робіт, а
також своєчасну передачу планової та організаційно-роз-
порядчої документації до відома зацікавлених виконавців.
Це повинно забезпечуватися, в тому числі і з використан-
ням комп'ютерної мережі та електронного підпису [4, с. 12].

Основні особливості функціонування систем управлін-
ня в умовах НС полягають у тому, що проблема (надзвичай-
на ситуація) розвивається несподівано, раптово. Коли вона
виникає, перед системою управління постають завдання, не
властиві стаціонарному режиму роботи організації і її ми-
нулому досвіду. Аналіз функціонування систем управління
в умовах НС дозволив виділити ряд їх особливостей у по-
рівнянні з дією традиційних систем управління.

Управління ризиком у режимі НС визначаються і ство-
рюються законодавчі, нормативні та економічні механізми,
спрямовані на мінімізацію ризику і збитку від НС.

Наявний превентивний план повинен бути досить гнуч-
ким, щоб на його основі у разі необхідності могла бути по-
будована конкретна програма дій, що включає термінові
заходи щодо проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт. Цінність такого плану в момент виник-
нення НС полягає в тому, що він скоротить до мінімуму час
збору інформації і прийняття необхідних оперативних
рішень.

На жаль, численні приклади як у нас в країні, так і за
кордоном показують, що навіть достовірної та чіткої інфор-
мації нерідко виявляється недостатньо для того, щоб керів-
ництво негайно відреагувало на таку НС, вдавшись до опе-
ративних і ефективних дій у відповідь.

Основні причини запізнення відповідних дій такі:
— інерційність інформаційної системи;
— необхідність перевірки і підтвердження достовірності

інформації про виникнення НС;
— психологічні особливості людини.
Практика показує, що найбільш складним є початковий

період виникнення НС. Відсутність достовірних відомостей
про ситуацію служить живильним середовищем для виник-
нення і поширення різних чуток; полярних оцінок, що пре-
тендують на достовірність.

Тому дуже важливо в початковий період НС по можли-
вості ввести людей в курс справи, забезпечити необхідною
інформацією, зайняти якоюсь корисною справою, допомог-
ти подолати природне хвилювання і придбати впевненість у
собі. При оновленні особового складу працюючого в умо-
вах НС весь цей процес потрібно повторювати [8, с. 31].

На відміну від стратегічного планування і управління, які
покликані розглядати стратегічні завдання протягом досить
довгого періоду, системи управління в умовах НС повинні
діяти в реальному масштабі часу. Стратегічні завдання по-
винні вирішуватися системою управління в обмеженому
інтервалі часу по мірі їх виникнення. На практиці це означає
періодичне коригування переліку ключових стратегічних
завдань і безперервне стеження за появою нових надзви-
чайних подій, про виникнення яких керівництво має бути
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негайно повідомлено. Крім того, система управління ризи-
ком в умовах НС повинна бути швидко переорієнтована на
дії в екстремальних умовах [3, с. 15].

Серйозною проблемою організації ефективного управ-
ління в умовах НС є відсутність координації діяльності оф-
іційних урядових, відомчих і неурядових органів. Часто ви-
никає плутанина при вирішенні питання, чим має займати-
ся той чи інший заклад. Це призводить до дублювання ро-
боти в одних областях і бездіяльності в інших. Однак тра-
диційні підходи до управління в умовах НС, як показує
досвід їх використання, призводять до незадовільних ре-
зультатів.

Вирішувати проблему управління в умовах НС необ-
хідно не тільки шляхом перебудови функціональної
структури і підвищення кваліфікації  управлінських
кадрів, але і переходу до нової управлінської парадиг-
ми. Під останньою розуміється система поглядів, які
базуються на основних положеннях ситуаційного управ-
ління. Згідно з цим положенням побудову системи уп-
равління в умовах НС є відгук на різноманітні за своєю
природою впливи зовнішнього середовища. При цьому
останнє розглядається як відкрита система. Основні пе-
редумови її  успішного функціонування повинні ви-
значатися не всередині, а поза системою. Іншими сло-
вами ефективність функціонування системи пов'язують
з тим, наскільки вдало вона реагує на зовнішнє оточен-
ня, наскільки стійка до несподіваних змін зовнішнього
середовища, наскільки ефективно використовує свої
потенційні можливості.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Дослідження основних аспектів методологічного забез-
печення системи державного управління ризиками НС дало
змогу зробити наступні висновки, що для управління ризи-
ками НС слід розвивати:

— систему моніторингу, аналізу ризику і прогнозуван-
ня НС як основи діяльності по зниженню ризиків НС;

— систему попередження НС та механізми державного
регулювання ризиків;

— систему ліквідації НС, включаючи оперативне реагу-
вання на НС, технічні засоби та технології проведення авар-
ійно-рятувальних робіт, першочергового життєзабезпечен-
ня та реабілітації постраждалого населення;

— систему підготовки керівного складу органів управ-
ління, фахівців та населення в галузі зниження ризиків та
пом'якшення наслідків НС.

При цьому структура системи управління ризиками НС
в масштабі країни або на конкретній території включає такі
основні елементи:

— виходячи з економічних і соціальних факторів, вста-
новлюються рівні прийнятного ризику і будуються механіз-
ми державного регулювання безпеки;

— моніторинг навколишнього середовища, аналіз ри-
зику для життєдіяльності населення і прогнозування НС;

— прийняття рішень про доцільність проведення заходів
захисту;

— раціональний розподіл коштів на превентивні захо-
ди щодо зниження ризику та заходи щодо пом'якшення
наслідків НС;

— здійснення превентивних заходів щодо зниження
ризику НС та пом'якшення наслідків;

— проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних
робіт при НС.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У провідних країнах світу проблеми якості та захисту

прав споживачів є питаннями національної безпеки й пере-
бувають у фокусі економічних інтересів держави та грома-
дян. Державна політика у сфері захисту прав споживачів
зосереджується на створенні належних умов для якісного
життя громадян, безпеки їх життя та здоров'я від неякісних,
фальсифікованих товарів, робіт та послуг. Безпосередній
контроль з питань захисту прав споживачів на місцевому
рівні здійснюють органи місцевого самоврядування в рам-
ках делегованих повноважень. Тому для більш глибокого
вивчення питання ефективності контролюючої діяльності
органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав
споживачів, проведено соціологічне дослідження "Ефек-
тивність контролю органів місцевого самоврядування з пи-
тань захисту прав споживачів".
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EXPERT EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE CONTROL OF LOCAL GOVERNMENT
CONSUMER PROTECTION

У статті розглядаються результати анкетування громадян України щодо ефективності конт-

ролю органів місцевого самоврядування з питань захисту прав споживачів. Проведено по-

рівняльний аналіз анкетування експертів та респондентів з Луганської , Харківської, Чернігі-

вської, Вінницької областей щодо чинників, які впливають на ефективність контролю органів

місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів.

Проаналізовано та узагальнено сучасний стан контролюючої діяльності органів місцевого са-

моврядування щодо захисту прав споживачів в Україні. Означено їхні позитивні сторони та не-

доліки. Базуючись на цьому аналізі пропонуються основні напрями подальшого вдосконален-

ня діючого законодавства України стосовно повноважень органів місцевого самоврядування у

сфері захисту прав споживачів.

This paper discusses the results of a survey of citizens of Ukraine on the effectiveness of the control

of local authorities on consumer protection. A comparative analysis of experts and survey respondents

from Lugansk , Kharkov, Chernigov , Vinnitsa regions on the factors that influence the effectiveness

of the control of local governments to protect the rights of consumers.

Analyzed and summarized the current state of the control of local government consumer protection

in Ukraine. Definitions their positive aspects and disadvantages. Based on this analysis, the main

areas for further improvement of the current legislation of Ukraine concerning the powers of local

governments in the field of consumer protection.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, контроль, делеговані повноваження, захист прав
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти зазначеної теми неодноразово висвітлювались
у дослідженнях вітчизняних вчених та фахівців: Семенко С.В.
[4], Піддубна Л.П. [3],Ткаченко А.Т. [5], Шлійко A.B. [6] та
ін. Значна частка проаналізованих автором робіт присвя-
чується державного контролю у сфері захисту прав спожи-
вачів. Досвід напрацювань щодо державного контролю у
сфері захисту прав споживачів є визначальним і може бути
використаний у формулюванні та визначенні ефективності
контролю органів місцевого самоврядування щодо захисту
прав споживачів.

Визначення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на різноманітність наукових досліджень
проблем державного контролю у сфері захисту прав спо-
живачів, нині немає єдиного науково обгрунтованого підхо-
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ду до визначення ефективності контролю органів місцево-
го самоврядування з питань захисту прав споживачів. Крім
того, не визначено цілісної концепції, яка б відображала
реальне становище контролю щодо захисту прав споживачів
на місцевому рівні.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Виходячи з аналізу загальних проблем, що існують у

даній сфері, метою даної статті є визначення чинників, що
впливають на ефективність контролюючої діяльності
органів місцевого самоврядування щодо захисту прав спо-
живачів.

Реалізація мети обумовила необхідність вирішення на-
ступних завдань:

— оцінити ефективність контролюючої діяльності
органів місцевого самоврядування з питань захисту прав
споживачів в Україні;

— визначити думку жителів населених пунктів України
відносно ефективності контролюючої діяльності органів
місцевого самоврядування з питань захисту прав споживачів;

— визначити бачення громадян на рівень реалізації їх
прав і відношення до роботи посадових осіб органів місце-
вого самоврядування з захисту прав споживачів в Україні в
умовах фінансово-економічної кризи;

— визначити шляхи для підвищення ефективності діяль-
ності органів місцевого самоврядування щодо захисту прав
споживачів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для більш глибокого вивчення питання ефективності

контролюючої діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня щодо забезпечення прав споживачів, проведено соціо-
логічне дослідження "Ефективність контролю органів місце-
вого самоврядування з питань захисту прав споживачів".
Соціологічне дослідження проведене в жовтні — листопаді
2013 року. Основні цілі дослідження полягають у науково-
му обгрунтуванні шляхів удосконалення діяльності органів
місцевого самоврядування з питань захисту прав споживачів
та розробка рекомендацій щодо забезпечення результатив-
ності здійснення контролю у даній сфері на місцевому рівні.
Методом дослідження було опитування експертів та респон-
дентів. До групи експертів увійшли спеціалісти з таких струк-
тур, як Сєверодонецька міська рада Луганської області,
Рубіжанська міська рада Луганської області, Сиротинська
селищна рада Луганської області, Краснодонська міська
рада Луганської області, Вінницька міська рада Вінницької
області, Чернігівська міська рада Чернігівської області,
фахівці Харківського регіонального інституту Національної
Академії Державного Управління при Президентові Украї-
ни, Сєверодонецької філії МАУП, Східноукраїнського на-
ціонального університету ім. В. Даля. В опитуванні прийня-
ли участь 35 експертів та 300 респондентів. Вибір мав ви-
падковий характер.

Інструментарій дослідження включав у себе напівфор-
малізовану анкету, в якій експертам та респондентам про-
понувалося визначити ефективність контролюючої діяль-
ності органів місцевого самоврядування з питань захисту
прав споживачів в Україні, а також чинники, що впливають
на рівень реалізації органами місцевого самоврядування
повноважень щодо захисту прав споживачів.

Труднощі, що виникли при складанні звіту, полягали в
тому, що більшість експертів, які були залучені при прове-
денні дослідження, не мали в своєму розпорядженні будь-
яких значимих даних про повноваження органів місцевого
самоврядування з захисту прав споживачів, обсяг та сферу
їх діяльності. Відповідні оцінки, що надавалися, були дос-
татньо розмитими або взагалі такі оцінки не надавалися.

Пояснення такої ситуації з боку експертів можна звести
до двох причин. По-перше, більшість органів місцевого са-

моврядування та державних структур взагалі не мають у
своєму розпорядженні доступних статистичних даних у даній
сфері або не мають до них доступу. По-друге, третина екс-
пертів репрезентувала офіційні показники, відмовившись
наголошувати оціночні судження. В зв'язку з цим розрахо-
вувалися не кількість експертів, які відповідали на запропо-
новані питання, а кількість відповідей, що надавалися екс-
пертами.

Ефективність контролю органів місцевого самовряду-
вання у сфері захисту прав споживачів в цьому дослідженні
розглядалася як соціально-економічний факт, що поєднав
в собі бажання споживачів бути надійно захищеними орга-
нами місцевого самоврядування від не добропорядних про-
давців неякісних товарів, робіт та послуг, а також бути більш
проінформованими щодо своїх прав, підвищення ефектив-
ності контролю органами місцевого самоврядування у сфері
захисту прав споживачів на місцевому рівні.

Відповідно, аналіз ефективності контролюючої діяль-
ності органів місцевого самоврядування з питань захисту
прав споживачів здійснювався за наступними блоками: об-
ізнаність громадян про існування у населеному пункті
(місті, селі, селищі) структурного підрозділу (відділ, сек-
тор), відповідальної особи органу місцевого самоврядуван-
ня з питань захисту прав споживачів; доступність необхід-
ної для споживачів інформації щодо наявності відповідно-
го структурного підрозділу з захисту прав споживачів; виз-
начення першочергових повноважень (функцій) органів
місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів;
частота порушень прав споживачів за останні три роки;
визначення сфер (торгівля, надання послуг, виконання
робіт), в яких найчастіше порушувались права споживачів;
якість діяльності органів місцевого самоврядування з пи-
тань захисту прав споживачів; чинники, з якими пов'язано
не вирішення питання щодо захисту прав споживачів на
місцевому рівні; частота звернень за останні три роки до
спеціально уповноваженого державного органу виконав-
чої влади з питань захисту прав споживачів за захистом
своїх прав; відповідність діяльності органу місцевого са-
моврядування очікуванням споживачів; очікування спожи-
вачів від органу місцевого самоврядування з питань захи-
сту прав споживачів.

У дослідженні аналізувався стан ефективності контро-
люючої діяльності органів місцевого самоврядування за
період 2012—2013 рр. в Луганській області та в Україні в
цілому. За даними опитування більшість респондентів скла-
дає: віком від 35 до 45 років (115 — 38,3 %); з вищою освітою
(161 — 53,66 %) респондентів; з технічної спеціальністю
(118 — 39,33 %) респондентів; службовців (140 — 46,66 %);
час проживання у відповідному населеному пункті більше
10 років (210 — 70 %).

У другому блоці відносно ефективності роботи органів
місцевого самоврядування з питань захисту прав споживачів
та оцінки їх роботи у цій сфері на питання: "Які з повнова-
жень (функцій) органів місцевого самоврядування щодо
захисту прав споживачів ви вважаєте першочерговими щодо
захисту прав споживачів?" отримано варіанти відповідей від
загальної кількості опитуваних: 1. Забезпечення потраплян-
ня на споживчий ринок населеного пункту якісних товарів,
робіт та послуг — 76. 2. Проведення перевірок суб'єктів гос-
подарювання з питань захисту прав споживачів з метою не-
допущення порушення прав споживачів — 116. 3. Проведен-
ня консультативно-дорадчої роботи з суб'єктами господа-
рювання щодо дотримання вимог законодавства України у
сфері захисту прав споживачів — 20. 4. Роз'яснювальна
робота зі споживачами — громадянами через засоби масо-
вої інформації з питань прав споживачів на якісні товари,
роботи та послуги — 26. 5. Проведення семінарів, круглих
столів, лекцій сере учнів шкіл, студентів вищих навчальних
закладів з питань захисту прав споживачів — 12. 6. Пред-
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ставництво інтересів споживачів у судових інстанціях з пи-
тань захисту прав споживачів — 10. 7. Розробка та впро-
вадження на місцевому рівні планів, заходів, програм з за-
хисту прав споживачів — 40.

Респонденти виділяють за рівнем своєї значимості три
основні функції органів місцевого самоврядування щодо
захисту прав споживачів. До першої можна віднести
збільшення кількості проведення перевірок органами місце-
вого самоврядування суб'єктів підприємницької діяльності
з питань захисту прав споживачів (38,66 %) для забезпе-
чення потрапляння на споживчий ринок населеного пункту
якісних товарів, робіт та послуг (25,33 %), тобто причиною
потрапляння на споживчий ринок фальсифікованих, неякі-
сних, товарів, робіт та послуг є зменшення кількості пере-
вірок з боку органів місцевого самоврядування. До другої
можна віднести розробку та впровадження на місцевому
рівні планів, заходів, програм з захисту прав споживачів
(13,33 %). Планування місцевих програм та заходів щодо
захисту прав споживачів спрямовуються на створення спри-
ятливих умов для реалізації споживачами своїх законних
прав, а також забезпечення дотримання суб'єктами госпо-
дарювання (виробниками товарів, робіт та послуг) вимог
чинного законодавства при здійсненні діяльності на спожив-
чому ринку певної громади.

Більшість опитуваних висловила свою думку, що місцеві
програми, плани, заходи з захисту прав споживачів, у пер-
шу чергу, повинні об'єднувати зусилля органів місцевого
самоврядування та громадських організацій з метою досяг-
нення максимально ефективного захисту прав споживачів.
До третьої відносяться функції роз'яснювальної роботи
органів місцевого самоврядування зі споживачами (8,66 %)
та суб'єктами господарювання з питань захисту прав спо-
живачів (6,66 %). Це сприятиме підвищенню правової гра-
мотності з питань захисту прав споживачів як населення, так
і суб'єктів господарювання. Маючи базові знання своїх прав,
споживачі зможуть відстоювати свої права у відносинах з
продавцями товарів, робіт та послуг, а також будуть прояв-
ляти більшу активність у взаємодії з органами місцевого
самоврядування щодо виявлення фактів порушення суб-
'єктами господарювання законодавства у сфері захисту прав
споживачів. Експерти також поділять свою думку з респон-
дентами про те, що органам місцевого самоврядування не-
обхідно збільшити кількість перевірок суб'єктів господарю-
вання — 15 (48,5 %), як засіб забезпечення потрапляння на
споживчий ринок якісних товарі, робіт та послуг — 7 (20,0
%), а також розробляти та затверджувати плани заходів з
захисту прав споживачів — 4 (11,4 %), в яких передбачати
роз'яснювальну роботу серед споживачів — 7 (20,0 %) і
суб'єктів господарювання з питань захисту прав споживачів.

На поставлене питання: "Чи є у Вашому населеному
пункті (місті, селі, селищі) структурний підрозділ (відділ,
сектор) відповідальна особа органу місцевого самовряду-
вання з питань захисту прав споживачів?" отримано наступні
відповіді респондентів: "так" — 160 (53,33 %); "ні" — 75
(25,0 %); "точно не знаю" — 65 (21,66 %).

Експерти надають наступні відповіді на питання: "Чи є у
Вашій структурі виконавчих органів місцевого самовряду-
вання відділ, сектор або відповідальна посадова особа в
іншому відділі з питань захисту прав споживачів?": "так" —
19 (54,2 %); "ні" — 14 (40,0 %); "невідомо" — 2 (5,71 %).

Порівнюючи наданні відповіді респондентів і експертів
видно, що практично у 40 % органів місцевого самовряду-
вання відсутні структурні підрозділи або відповідальні осо-
би з питань захисту прав споживачів. Через відсутність та-
ких підрозділів в органах місцевого самоврядування майже
третина опитуваних точно не знає про наявність відділу, сек-
тору або відповідальної особи з питань захисту прав спожи-
вачів. При такій ситуації, як наслідок, споживачі залишають-
ся не захищеними від неякісних товарів робіт та послуг, тому,

що не мають можливості звернутись до органів місцевого
самоврядування з питань захисту прав споживачів.

 На питання: "Як Ви дізнались про наявність такого орга-
ну у Вашому населеному пункті?", більшість респондентів
відповіли, що дізнались через засоби масової інформації
(телебачення, газети, радіо) — 143 (47,6 %), на "Куточку
споживача" — 102 (34,0 %), за рекомендацією колег, знай-
омих, родичів, сусідів та ін. — 40 (13,33 %), через Інтернет
на сайті органу місцевого самоврядування — 5 (1,6 %), у
виконавчих органах місцевого самоврядування на особис-
тому прийомі — 10 (3,33 %).

 На запитання: "Як Ви вважаєте, звідки громадянам-спо-
живачам стало відомо про наявність відділу (сектору) з пи-
тань захисту прав споживачів у вашому населеному пункті?",
експерти надали наступні відповіді: через Інтернет на сайті
органу місцевого самоврядування — 3 (8,57 %); через за-
соби масової інформації (телебачення, газети, радіо) — 10
(28,57 %); на "Куточку споживача" — 12 (34,28 %); у вико-
навчих органах місцевого самоврядування на особистому
прийомі — 2 (5,71 %); за рекомендацією колег, знайомих,
родичів, сусідів та ін. — 8 (22,85 %). Аналізуючи відповіді
респондентів і експертів видно, що громадяни дізнаються
про наявність відповідного підрозділу органу місцевого са-
моврядування з питань захисту прав споживачів на "Куточ-
ку споживача" та через засоби масової інформації, та від
колег, родичів, сусідів. Даний факт підтверджує неналеж-
ним чином налагоджену роботу органів місцевого самовря-
дування щодо інформування населення про наявність відпо-
відних підрозділів з питань захисту прав споживачів, резуль-
тати їх діяльності. Але треба наголосити на тому, що ЗМІ як
найбільш доступні для громадян є основним джерелом от-
римання інформації. Проте основний вплив на отримання
інформації і підвищення рівня знань у сфері захисту прав
споживачів все більше відграють і будуть відігравати новітні
технології науки і техніки, зокрема Інтернет.

Проводячи аналіз ефективності діяльності органів
місцевого самоврядування опитуваним було поставлено
питання кількості порушень їх прав за останні три роки. А
на це питання респонденти відповіли: "1 раз на рік" — 24
(8,0 %); "більше 1 разу на рік" — 93 (31,0 %); "точно не
знаю, але порушувались" — 183 (61,0 %). На питання "не
порушувались взагалі", та "при кожній покупці" не було на-
дано жодної відповіді. Наданні відповіді вказують на те, що
громадяни при придбанні товарів, отриманні робіт та послуг
не знають своїх прав, а тому, як наслідок, не можуть оціни-
ти чи порушувались їх права чи ні. Крім того, відсутність
відповідей "не порушувались взагалі", та "при кожній по-
купці" свідчить про те, що у відношенні майже кожного гро-
мадянина-споживача порушувались права суб'єктами
підприємницької діяльності при придбанні товарів, робіт та
послуг.

За даними анкетування більшість порушень прав спо-
живачів зафіксовано: у роздрібній торгівлі продовольчими
товарами в магазинах та на ринках населених пунктів — 140
(46,6 %); у роздрібній торгівлі непродовольчими товарами
— 53 (17,6 %); при наданні побутових послуг — 19 (6,33
%); при наданні житлово-комунальних послуг — 61 (20,33
%); при наданні послуг з перевезення пасажирів на місько-
му та приміському транспорті — 16 (5,33 %); при виконанні
робіт на замовлення — 11 (3,66 %).

При порівнянні, відповіді експертів майже збігаються із
відповідями респондентів, а саме: порушення прав спожи-
вачів у роздрібній торгівлі продовольчими товарами в мага-
зинах та на ринках населених пунктів — 16 (45,71 %); у
роздрібній торгівлі непродовольчими товарами — 5 (14,28 %);
при наданні побутових послуг — 2 (5,71 %); при наданні
житлово-комунальних послуг — 7 (20,0 %); при наданні
послуг з перевезення пасажирів на міському та примісько-
му транспорті — 1 (2,85 %); при виконанні робіт на замов-
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лення — 4 (11,5 %). Дані факти свідчать про те, що у сфері
торгівлі мають місце факти порушення прав споживачів, які
виражаються у продажу фальсифікованих, неякісних з про-
строченим терміном придатності товарів, обважуванні та об-
рахування. Також велику кількість порушень прав спожи-
вачів складають житлово-комунальні послуги. Споживачі по-
стійно скаржаться на неякісні послуги з водо-, теплопоста-
чання, обрахунки комунальними підприємствами при нара-
хуванні оплати за послуги. Житлово-комунальні організації
систематично порушують умови договорів щодо утримання
житлових будинків та призової території у належному стані.

На питання: "Наскільки якісно були захищені Ваші пра-
ва органами місцевого самоврядування з питань захисту
прав споживачів?", отримано наступні відповіді: "повністю"
— 150 (50,0 %); "не в повній мірі від очікуваного результа-
ту" — 135 (45,0 %); "не захищені" — 15 (5,0 %).

З відповідей видно, що майже половина споживачів не
була захищена в повній мірі. Ці показники свідчать про те,
що органи місцевого самоврядування з питань захисту прав
споживачів не маючи достатніх повноважень, не можуть
надати допомогу споживачам у вирішенні питань щодо по-
рушення прав споживачів в повному обсязі. Письмові заяви
споживачів направляються органами місцевого самовряду-
вання у відповідності зі ст. 7 Закону України "Про звернен-
ня громадян" [2], де відсутні відповідні структурні підрозд-
іли з питань захисту прав споживачів або ці питання не вхо-
дять до їх компетенції відповідно до ст. 28 Закону України
"про захист прав споживачів" до територіальних органів
Держспоживінспекції України [1].

При аналізі відповідей на питання: "Як на Вашу думку, з
чим пов'язано не вирішення питання щодо захисту Ваших
прав споживача на місцевому рівні?", проведеним опитуван-
ням встановлено, що основними чинниками, що впливають
на ефективність контролю органів місцевого самовряду-
вання з питань захисту прав споживачів є: недосконалість
діючого законодавства України у сфері захисту прав спо-
живачів — 95 (31,6 %); недостатність повноважень органу
місцевого самоврядування щодо захисту споживачів — 108
(36,0%); відсутність у виконавчих органах місцевого само-
врядування відповідних структурних підрозділів з питань за-
хисту прав споживачів — 56 (18,6%); неналежне виконання
своїх функціональних обов'язків відповідальними особами
органу місцевого самоврядування щодо захисту прав спо-
живачів — 31 (10,33%).

За даними анкетування на дане питання експерти відпо-
віли, що крім вище перелічених чинників, які впливають на
ефективність контролю органів місцевого самоврядування
з питань захисту прав споживачів залишаються: неефектив-
на державна політика у сфері захисту прав споживачів — 5
(14,2 %); централізація повноважень державного органу
виконавчої влади з питань захисту прав споживачів — 6
(17,14 %); відсутність взаємодії органів місцевого самовря-
дування з територіальними державним органами з питань
захисту прав споживачів та іншими органами виконавчої
влади, що здійснюють контроль (нагляд) у цій сфері — 6
(17,14 %); недостатнє фінансування місцевих програм за-
хисту прав споживачів — 4 (11,42%); відсутність відповід-
ного структурного підрозділу або відповідальної особи в
органі місцевого самоврядування з питань захисту прав спо-
живачів — 14 (40,0 %).

ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ І ПЕРСПЕКТИВ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок,
що органи місцевого самоврядування з питань захисту прав
споживачів в Україні не спроможні стовідсотково здійсню-
вати ефективний контроль щодо захисту прав споживачів
на місцевому рівні. Це обумовлено наступними причина-
ми:

— відсутність взаємодії органів місцевого самовряду-
вання з територіальними державним органами з питань за-
хисту прав споживачів та іншими органами виконавчої вла-
ди, що здійснюють контроль (нагляд) у цій сфері;

— відсутність відповідного структурного підрозділу або
відповідальної особи в органі місцевого самоврядування з
питань захисту прав споживачів;

— обмежені повноваження органів місцевого самовря-
дування щодо здійснення ефективного контролю у сфері
захисту прав споживачів. Тому це питання є актуальним і
потребує негайного вирішення на загальнодержавному
рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера благоустрою населених пунктів, що є складо-

вою житлово-комунального господарства, являє собою
одну з галузей економіки держави, що тісно пов'язана із
життєдіяльністю суспільства, і створює комфортні умови
для проживання та праці населення. Одним з головних зав-
дань сфери благоустрою населених пунктів є санітарне
очищення та належне утримання територій, про що
свідчать положення Закону України "Про благоустрій на-
селених пунктів" [1] та "Про відходи" [2].

Однак останнім часом міські та позаміські території
засмічені несанкціонованими сміттєзвалищами, яких стає
дедалі більше і куди переважним чином потрапляють відхо-
ди, що є вторинною сировиною. Також існуюча система
поводження з побутовими відходами, відповідні економічні
та організаційні механізми в державі не дозволяють комп-
лексно вирішувати питання сучасного поводження з відхо-
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дами, у тому числі відокремлювати вторинну сировину на
етапі збирання побутових відходів для їх подальшої пере-
робки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляду питань удосконалення системи поводження
з відходами, у тому числі з відходами як вторинною сиро-
виною, та імплементації вітчизняного законодавства до
стандартів європейського співтовариства приділили свою
увагу такі науковці, як Міщенко В.С., Виговська Г.П., Ма-
ковецька Ю.М., Омельяненко Т.Л. [3, 4].

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Однак потребують більш глибокого дослідження пи-
тання інвестиційного значення стосовно поводження з
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відходами як вторинною сировиною, що є у складі побу-
тових відходів, під час державного регулювання сфери
благоустрою населених пунктів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у аналізі та оцінці інвестиційного

значення побутових відходів у сфері благоустрою населе-
них пунктів під час її державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існуючий стан поводження з побутовими відходами да-
лекий від ідеального. Так, лише 76% населення в Україні
охоплене послугами з вивезення побутових відходів, а із
зібраних 59 млн м3 твердих побутових відходів (15 млн
тонн), переробляється та утилізується за статистикою
Мінрегіону України [5] лише до 4% відходів (3% перероб-
ляються та 1% утилізуються).

Захороненню підлягає близько 96% побутових
відходів на 6,7 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною
площею понад 10 тис. га. Кількість сміттєзвалищ, які пе-
ревантажені складає 973 од. (15%), а 1415 од. (21%) —
не відповідають нормам екологічної безпеки.

Через неналежну систему поводження з побутовими
відходами в населених пунктах, як правило, у приватному
секторі, щорічно утворюєтсься близько 32 тис. несанкціо-
нованих звалищ, що займають площу понад 1 тис. га, і на
які витрачаються значні кошти місцевих бюджетів для їх
ліквідації.

А оскільки побутові відходи складаються із близько
40—50 % вторинної сировини, яку можна відібрати та по-
вернути у господарській обіг, ми втрачаємо ще й значний
ресурсний потенціал.

Хоча вже сьогодні у 503 населених пунктах в якійсь
мірі впроваджено роздільне збирання побутових відходів
та у 15 населених пунктах працюють 21 сміттєсортуваль-
на лінія. Крім того, у 23 населених пунктах будуються
сміттєсортувальні комплекси, що свідчить про значний
інтерес до цього напряму як з боку бізнесу, так і з боку
влади.

Однак роздільне збирання побутових відходів у містах
України здійснюється не системно, фрагментарно, пере-
важно в центральних частинах населених пунктів, де пере-
важають офіси та торгові центри, в яких утворюються
більш привабливі побутові відходи за морфологічним ста-
ном.

Також, за експертними даними, через систему пунктів
приймання вторинних матеріалів та з урахуванням тіньо-
вих схем роботи безпосередньо на полігонах відбираєть-
ся ще близько 10% вторинної сировини з побутових
відходів, які поступають на переробку.

Наразі за даними УКРВТОРМИ за 2012 року існує та-
кий баланс за показниками використання вторсировини
(табл. 1).

Саме тому на передній план сьогодення виходить не
тільки необхідність удосконалення системи збирання вто-
ринної сировини та повного збирання і вивезення побуто-
вих відходів, але й аспекти якості їх збирання за рахунок
роздільного збирання з подальшим сортуванням, щоб
мінімізувати вплив побутових відходів на довкілля під час
поводження з ними. І такі процеси необхідно реалізовува-
ти на начальних стадіях поводження з побутовими відхо-
дами, починаючи з впровадження роздільного збирання
та сортування.

За відсутності роздільного збирання побутових
відходів екологія та економіка держави зазнає значних
збитків, через виведення із господарського обігу земель
під розташування полігонів для захоронення побутових
відходів, посилений негативний вплив на довкілля захоро-
нених побутових відходів, втрату значного ресурсного по-
тенціалу побутових відходів у якості вторинної сировини.

У розвинутих країнах світу, насамперед в європейсь-
ких, сучасна "формула поводження з побутовими відхо-
дами" така: близько 35% побутових відходів переробля-
ються завдяки їх роздільному збиранню та сортуванню;
15% відходів переробляється в компост та біогаз; та близь-
ко 50% утилізуються, як правило спалюванням на енерге-
тичні цілі з виробленням тепло-, електроенергії. Зменши-
ти навантаження на довкілля шляхом 100% переробки та
утилізації побутових відходів — це основне завдання в
сфері поводження з побутовими відходами.

Обсяги переробки побутових відходів в європейських
країнах постійно збільшується. Наприклад, Швейцарія,
Німеччина та Швеція за даними Євростату [6] за 2012 рік
вже досягли показника в 0% прямого захоронення побу-
тових відходів. А Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та
Австрія досить наближені до цього показника (рис. 1).

Для України, дуже цікавий досвід пострадянських
країн — членів Європейського союзу, які протягом років
незалежності, значно знизили обсяги захоронення побу-
тових відходів, за рахунок впровадження роздільного зби-
рання побутових відходів, їх сортування та переробки. Так,
у 2012 році в Естонії захоронювалось вже лише 27% по-
бутових відходів, у Литві — 44% та в Латвії — 46%.

Роздільне збирання побутових відходів в європейсь-
ких країнах не обмежується лише окремим збиранням вто-
ринної сировини, але й здійснюється окреме збирання
органічної складової побутових відходів, яка іде на ком-
постування, у тому числі для отримання біогазу, окреме
збирання відходів електричного та електронного облад-
нання, а також окреме збирання небезпечних складових
побутових відходів. А в Україні ці напрями не розвинені
взагалі, реалізовано лише деякі невеликі проекти.

Як ми бачимо, європейські підходи у поводженні з по-
бутовими відходами націлені на першочергову переробку
частини побутових відходів, що складається із вторинної
сировини, а непереробну частину побутових відходів ути-
лізують на енергетичні цілі, уникаючи таким чином захо-

Компоненти, 
що входять до 

складу 
твердих 
побутових 
відходів 

Щорічне 
перероблення, 

всього, 
тис. т 

з них: 
Потужність 
існуючих 
заводів з 
переробки, 
тис. т 

Існуючий 
баланс 

Потенціал 
збирання, 
тис. т 

Майбутній 
баланс 

збирання 
в 

Україні 

імпорт 
із-за 

кордону 

Папір 950 750 200 1500 +550 1540 - 40 

Полімери 115 145  390 +275 1080 - 690 

Скло 300 282 18 1300 +1000 1040 +260 

Всього 1365 1177* 218   3660  

 

Таблиця. 1. Баланс використання вторинної сировини в Україні

* 28% (330 тис. т) збирається підприємствами, які надають послуги з вивезення побутових відходів, 72% (847 тис. т) зби-
рається на заготівельних пунктах вторинної сировини.
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ронення побутових відходів. Таким чином, досягається
35% переробки побутових відходів за рахунок впровад-
ження розвиненої системи роздільного збирання побуто-
вих відходів та їх сортування.

Потенціал переробки побутових відходів в Україні
складає близько 20 млн м3 (5 млн т). Наразі вже збираєть-
ся близько 2,1 млн м3 (0,5 млн т) вторинних матеріалів з
побутових відходів. Таким чином, необхідно ще розділь-
но зібрати близько 18 млн м3 (4,5 млн т) вторинних матер-
іалів з побутових відходів в населених пунктах, де нада-
ються послуги з вивезення побутових відходів і не впро-
ваджено роздільне збирання. Метою цього має стати не-
обхідність зменшення негативного впливу на довкілля та
повернення в господарський обіг вторинні матеріали —
папір, пластик, метал, скло.

Необхідність впровадження роздільного збирання по-
бутових відходів та сучасних технологій з їх переробки та
утилізації в Україні передбачена законодавством, а саме
Законом України від 05.03.1998 № 187/98 "Про відходи".

В українському законодавстві, як в принципі і у світо-
вому, реалізація завдань забезпечення роздільного зби-
рання та сортування побутових відходів покладаються на
органи місцевого самоврядування відповідно до Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" [7], які
здійснюють їх через власні комунальні підприємства або
залучення компаній інших форм власності.

Однак через недостатність коштів у місцевих бюджетах,
збитковість комунальних підприємств, невідповідність та-
рифів на житлово-комунальні послуги, куди входять і послу-
ги з вивезення побутових відходів і які наразі не покривають
собівартість таких послуг, низькі доходи населення (утворю-
вача побутових відходів), непривабливий інвестиційний клімат
у цій галузі тощо не дозволяють забезпечити виконання за-
конодавчих та нормативно-правових актів щодо роздільно-
го збирання побутових відходів та їх сортування.

Саме тому від центральних органів державної влади,
до компетенції яких відноситься це питання, має виходити
ініціатива щодо системного запровадження сучасних тех-
нологічних підходів до роздільного збирання та сортуван-
ня побутових відходів.

Впровадження в першу чергу роздільного збирання по-
бутових відходів та їх сортування в сучасних українських
реаліях найбільш виправдано. Оскільки капітальні інвестиції
та експлуатаційні витрати в значній мірі компенсуються від
продажу відібраних вторинних матеріалів, звісно в залеж-
ності від наявності споживачів таких вторинних матеріалів.

Наступні кроки в цій сфері — це впровадження інфра-
структурних об'єктів з промислової переробки побутових
відходів шляхом отримання з них біогазу, і це близько 15%
обсягу зібраних побутових відходів (за досвідом розвину-
тих країн).

Останні кроки це впровадження об'єктів з утилізації
побутових відходів на енергетичні цілі із захороненням про-
мислових відходів у вигляді золи та шлаку. Обсяг близько
50 % побутових відходів. Однак це найдорожчі інвестиції в
цю сферу, що призведе до значного збільшення тарифів за
вивезення побутових відходів — за оцінками в 5 разів.

За укрупненою оцінкою, для впровадження роз-
дільного збирання 18 млн м3 (3,9 млн т) вторинних матері-
алів з побутових відходів, необхідно: 58,7 тис. контейнерів;
658 сміттєвоза; 45 сміттєсортувальних заводів. При цьому
кількість сміттєсортувальних заводів може бути збільше-
но завдяки будівництву заводів меншої потужності в за-
лежності від техніко-економічних обгрунтувань.

Інвестиційна потреба у створенні цієї інфраструктури
сягає близько 2,5 млрд грн. Звісно постає ряд запитань —
де взяти такі кошти та хто їх буде повертати.

Слід нагадати, що Законом України "Про відходи" [2]
передбачено стимулювання заходів щодо утилізації
відходів та зменшення обсягів їх утворення, серед них такі:

а) пільги щодо оподаткування прибутку від реалізації
продукції, виготовленої з використанням відходів;

б) пріоритетне державне кредитування;
в) спеціальні державні субсидії на зменшення відсотків

за банківські кредити, пов'язані з інвестиціями, що спря-
мовуються на утилізацію відходів і виготовлення відповід-
ного устаткування;

г) дотації з Державного бюджету України і місцевих
бюджетів для перевезення відходів (вторинної сировини)
чи напівфабрикатів, одержаних з цих відходів;
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Рис. 1. Показники переробки, спалювання та захоронення побутових відходів

в країнах ЄС та Україні
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д) інформація щодо технологічних можливостей утил-
ізації відходів;

е) дотації з фондів охорони навколишнього природ-
ного середовища та інших джерел;

є) пільги щодо поповнення обігових коштів під-
приємств, установ та організацій — суб'єктів господарсь-
кої діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, об-
роблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторин-
ної сировини, за умови цільового використання цих коштів
для придбання та переробки таких відходів.

Незважаючи на такий досить достатній перелік — орга-
ни законодавчої та виконавчої влади не забезпечують його
виконання, а Податковий кодекс України не містить жод-
ного такого стимулу.

Варіанти фінансування проектів роздільного збиран-
ня та сортування побутових відходів можуть бути такі:

— окрема бюджетна програма;
— природоохоронні заходи за рахунок коштів фонду

охорони навколишнього середовища;
— збір на організацію та здійснення роздільного зби-

рання, перевезення та перероблення побутових відходів;
— відповідальність виробників та імпортерів товарів в

упаковці.
Перші два напрями пов'язані з дотаційним фінансу-

ванням з боку держави розвитку інфраструктури розд-
ільного збирання та сортування побутових відходів, що
на сучасному етапі економічної нестабільності не є реал-
істичними.

Інші два напрями пов'язані із залученням виробників
та імпортерів товарів в упаковці до забезпечення розділь-
ного збирання вторинної сировини з побутових відходів.

Збір на організацію та здійснення роздільного збиран-
ня, перевезення та перероблення побутових відходів може
розподілятись централізовано або децентралізовано — на
рівні органів місцевого самоврядування. Централізований
розподіл коштів у цій сфері, "гібрид" якого в принципі діяв
до сьогоднішнього часу відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26.07.2001 № 915 "Про впроваджен-
ня системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вто-
ринної сировини" [8] довів свою нездатність досягти за час
існування показників переробки побутових відходів адек-
ватних країнам Європейського союзу.

Збирання цього збору у вигляді податку з автоматич-
ним розподілом на місцеві органи самоврядування дасть
змогу децентралізувати розподіл коштів на вирішення пи-
тань роздільного збирання побутових відходів безпосеред-
ньо на місця. В той же час, існують певні ризики щодо не-
ефективного використання цих коштів вже на місцевому
рівні.

Новий виток з децентралізації влади в європейських
країнах свідчить про залучення соціально-відповідально-
го бізнесу до вирішення питань, які покладені на органи
місцевого самоврядування. Не залишилися в стороні і пи-
тання поводження з відходами упаковки, а саме: через зап-
ровадження відповідальності виробників та імпортерів то-
варів в упаковці з прийняттям директиви Європейського
союзу 94/62/ ЄС "Про упаковку та відходи пакування" [9].
При такому підході мінімізуються корупційні чинники та не-
ефективне витрачання коштів, а держава залишає за со-
бою лише функції контролю.

Однак не всі країни Європейського союзу та його асо-
ційовані члени працюють за цією директивою [10].

Так, на сьогодні до неї долучилися 23 країни: Іспанія,
Данія, Німеччина, Греція, Великобританія, Франція, Італія,
Голландія, Португалія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Естонія,
Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Словаччина,
Словенія, Болгарія, Румунія та Хорватія.

Застосовують внутрішнє законодавство щодо відпов-
ідальності виробників та імпортерів товарів в упаковці або
відповідний збір (податок) 12 країн: Швейцарія, Бельгія,
Норвегія, Австрія, Люксембург, Ірландія, Ісландія, Кіпр,
Македонія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Туреччина.

Одним з головних завдань нормативно-правового ре-
гулювання сфери благоустрою населених пунктів є адап-
тація нормативно-правових актів України до вимог зако-
нодавства Європейського союзу [11].

Угода про асоціацію з Європейським Союзом вимагає
від України низку завдань щодо всеохоплюючої інституц-
іональної розбудови природоохоронного сектору та фор-
мування єдиного з Європейським Союзом нормативно-пра-
вового та інформаційного простору у сфері поводження з
відходами. Розвиток законодавства на цьому шляху пов'я-
заний перед усім з імплементацією низки цільових дирек-
тив Європейського Союзу і ліквідацією в Україні дефіциту
організаційно-економічних механізмів використання
відходів як вторинної сировини [4].

Адаптувати положення українських законів у цій сфері
потрібно за директивами 2008/98/ЄС "Про відходи" [12]
та 1999/31/ЄС "Про захоронення відходів" [13], що пе-
редбачено Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

На наш погляд, до важливих директив у цій сфері, за
якими потребує адаптації законодавство України, необхі-
дно віднести: 94/62/ ЄС "Про упаковку та відходи паку-
вання" [9], 2000/76/ЄС "Про спалювання відходів"
[14],2002/96/ЄC "Про відходи електричного та електрон-
ного обладнання" [15].

Від впровадження роздільного збирання побутових
відходів та відокремлення вторинної сировини можливо от-
римати такі соціально-економічні та екологічні результати:

— електоральний ефект щодо покращення якості на-
дання послуг з вивезення побутових відходів;

— зменшення тарифу на вивезення побутових відходів
на 20% в містах впровадження проекту;

— створення близько 2 тис. додаткових робочих місць;
— підтримка розвитку інфраструктури органів місце-

вого самоврядування;
— залучення вітчизняної промисловості для випуску

контейнерів, сміттєвозів та сміттєсортувальних заводів, що
дозволить спожити вітчизняний металопрокат та випуще-
ну електроенергію;

— створення інфраструктури для роздільного збиран-
ня побутових відходів, їх транспортування та сортування;

— збільшення обсягу роздільного збирання побуто-
вих відходів;

— збільшення переробки відсортованої з побутових
відходів вторинної сировини;

— зменшення обсягу захоронення побутових відходів
на 25%;

— зниження негативного впливу побутових відходів на
навколишнє природне середовище;

— поліпшення екології населених пунктів і зниження
навантаження на навколишнє природне середовище.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Звісно європейське законодавство не є догмою для
нашого буття. Разом з тим, положення українського за-
конодавства в цій сфері не достатньо відповідають нор-
мам директив щодо державного регулювання. Така си-
туація впливає на незадовільний стан в сфері поводжен-
ня з побутовими відходами, де через прогалини у вітчиз-
няному законодавстві процвітають тіньові схеми, забруд-
нюється довкілля, не забезпечується якість надання по-
слуг тощо.
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Однак суцільно скопіювати положення директив не-
можливо. Ми маємо враховувати Конституцію України, інші
закони, соціально-економічний стан держави, фінансові
можливості до розвитку тощо.

Таким чином, на наш погляд, під час адаптації законо-
давства в сфері благоустрою населених пунктів, зокрема
щодо поводження з побутовими відходами, необхідно пе-
редбачити комплекс заходів з: удосконалення суміжних за-
конодавчих та підзаконних нормативно-правових актів; та-
рифного регулювання надання послуг у сфері поводжен-
ня з побутовими відходами; координації органів місцево-
го самоврядування щодо впровадження сучасних методів
та технологій; застосування фінансових механізмів та по-
даткових пільг; проведення контрольних заходів щодо дот-
римання законодавства та відшкодування заподіяних
збитків; залучення механізмів приватно-публічного парт-
нерства та громадських ініціатив; проведення інформац-
ійних та навчально-освітніх компаній тощо. Це дасть мож-
ливість досягти в Україні соціально-екологічних стандартів
європейських країн, дозволить збільшити обсяг перероб-
лених відходів та підвищити екологічну безпеку України,
покращити благоустрій населених пунктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з найгостріших завдань, що стоїть нині перед

світовою цивілізацією, є проблема екологічної безпеки
на планеті. Вплив негативних факторів антропогенного
характеру на природне оточення сьогодні значно пере-
вищує компенсаційні можливості біосфери. У свою чер-
гу, людство приймає екологічні події, що вже сталися,
не попереджуючи їх, і лише реагує на наслідки у формі
регіональних катастроф. Назріває і здобуває реальних
рис глобальна екологічна катастрофа, що ставить під заг-
розу існування самого роду людського, бо природа сама
по собі вже не в змозі нейтралізувати результати госпо-
дарсько-економічної діяльності людини і суспільства.

Сучасна екологічна ситуація складалась стихійно в
ході діяльності людей, спрямованої на задоволення їхніх
потреб. Людина досягла висот сучасної цивілізації зав-
дяки тому, що постійно змінювала природу у відповід-
ності зі своїми цілями. Люди досягали цілей, на які роз-
раховували, але одержували наслідки, яких не чекали.
Тому сьогодні надзвичайно важливим є створення дієво-
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го механізму збереження природи, налагодженні тісної
співпраці між органами державної влади та місцевого са-
моврядування і неприбутковими громадськими органі-
заціями, як основними рушіями у стимулюванні місце-
вих ініціатив. Все це сформувало вибір теми даного нау-
кового дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання ефективності діяльності громадських
організацій та їх роль у збереженні довкілля часто вис-
вітлювали відомі українські вчені, зокрема М.А. Хве-
сик, Ю.І. Стадницький, М.Я. Яковенко, Б.М. Данили-
шин, О.Г. Стегній та ін. Проте саме у галузі збережен-
ня біорізноманіття цьому питанню достатньої уваги не при-
ділялося. Все це зумовило предмет даного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
 Дослідити процес діяльності неурядових громадсь-

ких організацій у збереженні біорізноманіття, визначи-
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ти їх роль і вагу, оцінити перспективи та можливості для
України щодо розвитку подальшої співпраці між орга-
нами державної влади та громадськими організаціями у
напрямі підвищення ефективності збереження біорізно-
маніття України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні Україна як незалежна держава, яка опини-

лась у складному воєнно-фінансовому становищі, багато
робить для збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття. Необхідно відзначити, що для реалізації
конкретних практичних заходів щодо охорони довкілля
та раціонального використання генофонду біоти в Україні
створено відповідне нормативно-правове забезпечення.
Зокрема з 1991 р. діє базовий Закон України "Про охо-
рону навколишнього природного середовища", згідно з
яким усі компоненти рослинного і тваринного світу підля-
гають державній охороні, а їх використання є регульова-
ним та платним. Важливу роль у збереженні біологічного
різноманіття відіграє також Закон "Про природно-запов-
ідний фонд України" (1992 р.), оскільки саме на територ-
іях об'єктів природно-заповідного фонду зберігаються
популяції багатьох рідкісних і таких, що знаходяться під
загрозою зникнення, видів рослин і тварин. Положення
цього Закону розвиває і поглиблює ціла низка указів Пре-
зидента України як про створення окремих заповідників
(Єланецький степ, Горгани, Рівненський та ін.) та націо-
нальних парків (Азово-Сиваський, Вижницький,
Подільські Товтри, Святі гори та ін.), так і узагальнюючо-
го характеру, а саме: "Про збереження і розвиток при-
родно-заповідного фонду України" (1993), "Про біос-
ферні заповідники в Україні" (1993), "Про резервування
для наступного заповідання цінних природних територій"
(1994) та ін. Не лишилось осторонь створення правового
поля, яке забезпечує всі умови для охорони довкілля і збе-
реження біологічного та ландшафтного різноманіття, Вер-
ховна Рада і Кабінет Міністрів України. Саме Верховною
Радою України було прийнято положення "Про Червону
книгу України" (1992 р.), Закон "Про тваринний світ"
(1993 р.), Постанову "Про програму перспективного роз-
витку заповідної справи в Україні" (1994).

Загальновідомими є численні постанови Кабінету
Міністрів про порядок використання природних ресурсів
та про відповідальність за шкоду, заподіяну різним ком-
понентам довкілля, за порушення законодавства про
природно-заповідний фонд України. Україна може по-
хвалитися тим, що має розроблені "Основні напрями
державної політики в галузі охорони довкілля, викорис-
тання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки", затверджені постановою Верховної Ради Ук-
раїни у березні 1998 р., підготовлено Національну про-
граму збереження біорізноманіття на 1998—2015 рр.
Основні документи, що відбивають стан природоохорон-
ного правового поля України, видані у вигляді багато-
томника законів з екології.

У останні роки в Україні спостерігається значна ак-
тивність неурядових громадських організацій. За даними,
Міністерства екології та природних ресурсів України, в
нашій державі існує понад 400 таких організацій. Проте
громадські організації ще недостатньо залучаються до
участі в прийнятті природоохоронних рішень на базі існу-
ючого законодавства. В цьому відношенні Орхуська кон-
венція впроваджується досить повільно. Одним із доказів
цього положення є те, як впродовж останніх місяців
здійснюється наповнення конкретним змістом "Програ-

ми формування національної екологічної мережі Украї-
ни на 2010—2025 роки". До цього процесу широко залу-
чені науковці різних відомств і Національної Академії
наук, Міносвіти, Мінагропрому тощо. Розробляються про-
позиції щодо проектів створення та відведення земель для
організації територій об'єктів природно-заповідного фон-
ду, ведення державного кадастру природно-заповідного
фонду, збереження популяцій видів рослин і тварин тощо.
Безперечно, що роль науковців у цій справі дуже велика,
проте не меншою є й роль громадських організацій, особ-
ливо регіонального рівня, які мають обгрунтовані пропо-
зиції щодо територій, які принаймні доцільно було б ре-
зервувати з метою створення на них у майбутньому при-
родоохоронних об'єктів. Чимало з них проводять конк-
ретну і досить результативну роботу по збереженню видів
рослин, занесених до "Червоної книги України", рідкісних
рослинних угруповань, які заслуговують на включення до
"Зеленої книги України".

Серед основних напрямів роботи громадських
організацій у галузі збереження біорізноманіття варто
виділити такі:

— організація, створення, а далі й реалізація планів
дій з відтворення та охорони окремих об'єктів природи;

— впровадження певних заходів, спрямованих на
збереження біорізноманіття як на окремих територіях
чи об'єктах природи, так і проведення загальнонаціо-
нальних кампаній тощо;

— пошук та реєстрація територій, придатних для
створення природоохоронних об'єктів;

— клопотання про створення природоохоронних
об'єктів різного рангу;

— пошук, реєстрація та ліквідація джерел негатив-
ного впливу на природу, зокрема біорізноманіття.

Анкетування понад 130 неурядових екологічних
організацій України засвідчило, що прикладними при-
родоохоронними проблемами, зокрема питаннями за-
повідної справи, опікуються 33, а науково-природоохо-
ронними — 24 з них. Отже, ці організації є великою си-
лою, участь якої у формуванні національної екологічної
мережі України, у збереженні та відновленні біологіч-
ного та ландшафтного різноманіття не була б зайвою.

Актуальним є питання територіальної організації
охорони природи в державі як у цілому, так і в окремо
взятій адміністративно-територіальній одиниці, тобто на
регіональному та місцевому рівні. Перспективою удос-
коналення територіальної організації охорони довкілля
в Україні є і залишається ландшафтний підхід у цій
справі. Обгрунтування і формування мережі природо-
охоронних територій — напрям, що випливає з пробле-
ми збереження ландшафтів, які мають природно-еталон-
ну, природоохоронну, історико-культурну, рекреаційну
цінність, але можуть втратити її у зв'язку з прискорени-
ми антропічними змінами.

Важливим для даного етапу становлення суспільних
відносин є поширення екологічної інформації, екологіч-
не просвітництво широких мас населення: дітей та молоді,
представників державних органів влади та місцевого са-
моврядування, дорослого населення. У відповідності умов
збалансованого (сталого) розвитку важливо не лише по-
інформувати, а й досягти результату усвідомлення гро-
мадянами своєї причетності до екологічних проблем та їх
вирішення. Результати даної роботи можуть бути вико-
ристані також для реалізації місцевої програми дій, що
включає заходи, спрямовані на забезпечення безпечного
екологічного середовища для здоров'я населення.
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Результати проведених досліджень дають змогу оці-
нити організацію природоохоронної діяльності держав-
них органів та громадських організацій. Вони можуть
бути використані для проведення: державної та гро-
мадської екологічної експертизи; профілактичних за-
ходів, щодо дотримання правил поводження з природ-
ними ресурсами; для пропагандистської та просвітниць-
кої роботи з населенням; привернення уваги органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування до екологіч-
ної проблеми у регіоні.

Національні нормативно-правові акти, які складають
сучасні законодавчі основи збереження природи, біоло-
гічного і ландшафтного різноманіття в Україні, за змістом
можна розділити на такі блоки:

— акти, які визначають загальні засади правової си-
стеми держави, порядок вирішення соціально-економі-
чних та інших питань, суттєвих для забезпечення завдань
збереження і збалансованого використання біологічно-
го та ландшафтного різноманіття;

— акти, які спеціально регулюють правовідносини
щодо забезпечення стану довкілля, сприятливого для
збереження біологічного та ландшафтного різноманіт-
тя;

— акти, спрямовані безпосередньо на вирішення
завдань збереження природи, біологічного та ландшаф-
тного різноманіття;

— міжнародно-правові акти, стороною яких є наша
держава. За Конституцією України, в разі надання зго-
ди на їх обов'язковість Верховною Радою України, вони
стають частиною національного законодавства. Цей блок
можна додатково розподілити на складові з урахуван-
ням змісту актів та їхньої ролі у вирішенні завдань збе-
реження природи.

Все активніша участь нашої держави у забезпеченні
вимог відповідних конвенцій та інших міжнародно-пра-
вових актів. Зараз Україна є стороною більше 50 таких
актів.

У роботі Стегній О.Г. (1996) за результатами націо-
нального соціологічного дослідження зазначено про
діяльність та перспективи розвитку громадських неуря-
дових організацій. Діяльність екологічних організацій є
одним з найпотужніших чинників формування еколо-
гічної свідомості наших співвітчизників. Поліпшення еко-
логічної ситуації в державі, формування нового приро-

доохоронного менталітету, підвищення рівня екологіч-
ної освіти і свідомості, екологічне просвітництво є домі-
нуючими в практичній роботі екологічних громадських
організацій. Адже спільними зусиллями влади, громадсь-
ких організацій і громади можна вирішити ряд гострих
екологічних проблем, щоб вони з часом не стали еколо-
гічною регіональною чи місцевою катастрофою.

Зупинимося детальніше на найвагоміших громадсь-
ких організаціях та охарактеризуємо їх роботу щодо збе-
реження біорізноманіття (рис. 1).

Регіональний екологічний центр для Центральної і
Східної Європи (РЕЦ) — це міжнародна організація, мета
якої сприяти вирішенню проблем навколишнього сере-
довища. Центр досягає поставленого завдання шляхом
налагодження співпраці між урядами країн, громадсь-
ких організацій, ділових кіл та інших природоохорон-
них установ, а також підтримує вільний обмін інформа-
цією та участю громадськості в процесі прийняття рішень
щодо питань довкілля.

Засновниками РЕЦ у 1990 році виступили Сполучені
Штати Америки, Європейська Комісія та Угорщина.
Юридичною основою діяльності РЕЦ є статут, підписа-
ний урядами 27 держав і Європейською Комісією, а та-
кож Міжнародний договір з Урядом Угорщини. Цент-
ральний офіс РЕЦ розташований в місті Сентендре, Угор-
щина. Крім того, існують місцеві осередки в 17 країнах,
таких як: Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хор-
ватія, Республіка Чехії, Естонія, Угорщина, Латвія, Лит-
ва, колишня Республіка Югославії Македонія, Чорного-
рія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія і
Туреччина.

РЕЦ бере активну участь в основних світових, ре-
гіональних та місцевих процесах і відіграє вагому роль у
вирішенні питань у сфері охорони природи і сталого роз-
витку як в рамках мережі представництв так і поза ними,
передаючи знання і досвід в інші країни і регіони.

Екоклуб "Зелена Хвиля" — це екологічна організа-
ція студентів та випускників Національного університету
"Києво-Могилянська академія". Сайт містить інформа-
цію про роботу організації в сфері збереження навко-
лишнього природного середовища шляхом освітньої
діяльності та практичних заходів, останні новини в Ук-
раїні та світі, що стосуються екологічної тематики, при-
родоохоронних акцій та проектів.

Рис. 1. Громадські організації, що займаються питанням збереження біорізноманіття в Україні
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Всесвітній фонд природи (ВФП) — це міжнародна
природоохоронна організація, що діє з метою припинен-
ня деградації природних систем планети та побудуви
майбутньогоє, у якому людина та природа будуть жити
у гармонії. В Україні діяльність ВФП зосереджена на
охороні прісноводних біотопів в дельті Дунаю та охо-
роні лісових ресурсів у Карпатських горах. Крім того,
Всесвітній фонд природи проводить в Україні такі кам-
панії як "Година Землі", кліматичний тур "Клімат
змінюється. Час діяти разом!" та інші.

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) —
одна з перших екологічних громадських організацій на-
ціонального рівня, зареєстрованих у незалежній Україні,
діяльність якої спрямована на донесенні позицій фахівців
в охороні довкілля до посадовців, які приймають рішен-
ня у різних галузях господарства. НЕЦУ має 24 територ-
іальних відділення, що діють по всій Україні.

Громадська екологічна організація Еремурус. Гро-
мадська екологічна організація "Еремурус" створена у
1982 р. у м. Ташкент (Узбекістан). З 2001 року працює у
Києві. Основними напрямами діяльності організації є:
впровадження міжнародного шкільного освітнього про-
екту з раціонального використання ресурсів та енергії
SPARE в усіх областях України; розробка низки навчаль-
но-методичних матеріалів з питань сталого розвитку, по-
м'якшення змін клімату та енергозбереження; підготов-
ка викладачів, керівних кадрів навчальних закладів; фор-
мування свідомої мотивації до енергоефективної пове-
дінки, залучення молоді до участі в практичних заходах
та проектах, привернення уваги суспільства до раціональ-
ного використання ресурсів та енергії.

Український науковий клуб — громадська неприбут-
кова організація, заснована 2007 року в Києві. УНК має
на меті об'єднання українських науковців для сприяння
реорганізації наукової сфери в нашій державі так, щоб
фундаментальні наукові дослідження в Україні досягли
світового рівня, а вся система функціонування, фінансу-
вання, регулювання галузі працювала б ефективно, орі-
єнтуючись на кращі світові зразки та практики.

Природа України — це спроба створити унікаль-
ний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інфор-
маційного середовища у сфері охорони природи та
екології; виконував би роль головного новинарного та
енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий
до своєї рідної української природи та землі; об'єднав
би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони дов-
кілля у своєрідну соціальну мережу та став би осеред-
ком проведення всеукраїнських кампаній на захист
природи.

Бюро екологічних розслідувань (БЕР) складається
із правників, журналістів, спеціалістів-екологів, залучає
до співпраці інших журналістів та неурядові організації,
а також сприяє проведенню їхніх власних розслідувань
та іншій діяльності, спрямованій на захист довкілля та
здоров'я людей; попередження екологічних негараздів.
Основні форми діяльності БЕР: розслідування, надання
правової допомоги в сфері захисту екологічних прав,
інформаційно-аналітична діяльність та допомога засо-
бам масової інформації. Основними напрямками дослі-
джень БЕР на даний час є небезпечні відходи (в тому
числі їх транскордонне переміщення) та небезпечні ви-
робництва, зміна клімату та викиди парникових газів,
збереження біорізноманіття та запобігання незаконній
торгівлі видами що зникають, збереження природно-
заповідного фонду та інше.

Міжнародна благодійна організація "Інформаційний
центр "Зелене досьє" є міжнародною благодійною
організацією, яка здійснює свою діяльність на засадах
законності, гуманності, спільності інтересів і рівності
прав її учасників, гласності, добровільності та самовря-
дування i не має мети отримання прибутку. Організація
поширює свою діяльність на території України, Білорусі,
Франції та інших держав.

Відкритий інформаційний проект "ІНТЕР-ЕКО".
Здійснює підтримку вільного обміну досвідом та інфор-
мацією у сфері збереження довкілля; сприяння налагод-
женню громадського інформаційного поля екологічно-
го спрямування; підвищення поінформованності суспіль-
ства з питань охорони довкілля; залучення широких кіл
громадськості до розв'язання екологічних проблем.

Міжнародна благодійна організація "Екологія-Пра-
во-Людина" (ЕПЛ) заснована у 1994 році з метою надан-
ня допомоги у захисті екологічних прав фізичним та юри-
дичним особам, сприяння розвитку природоохоронної
справи, екологічної освіти, науки та культури.

Український центр менеджменту землі та ресурсiв
(УЦМЗР), що є неприбутковою недержавною організа-
цією, створеною Українським iнститутом дослiджень на-
вколишнього середовища і ресурсiв та Altarum, у мину-
лому Мiчиганським iнститутом дослiджень навколишнь-
ого середовища (ERIM), США. Завданням УЦМЗР є зас-
тосування даних дистанційного зондування Землі, циф-
рової картографії, географічних інформаційних систем
та інших інформаційних технологій з метою підтримки
процесу прийняття рішень на державному рівні та в при-
ватному секторі як в Україні, так і в регіоні.

"Зробимо Україну чистою!" — рух молодих, ініціа-
тивних та аполітичних людей, мешканців Києва та гро-
мадян України, що об'єдналися заради однієї мети —
врятувати країну від екологічної катастрофи, пов'язаної
з постійно зростаючим забрудненням її природних ре-
сурсів. Волонтери руху здійснюють прибирання парків.

Програма підтримки енергетичних інновацій gree-
ncubator — ініціатива, що прагне перетворити Україну в
конкурентноздатну державу через енергетичні іновації.
Команда Greencubator'a реалізує низку проектів, голов-
них серед яких є серія конференцій "Енергоефективні
Університети", що об'єднують зусилля керівників украї-
нських ВНЗ, бізнесу, громадських організацій у перетво-
ренні українських університетів у паростки енергоефек-
тивності, що стануть прикладом для всієї країни, та
Greencubator EnergyCamp'и — неофіційні зібрання для
обговорення проблем можливостей і перспектив украї-
нської енергетики в контексті економіки та екології.

Громадяни України мають право створювати гро-
мадські організації для здійснення і захисту своїх прав і
свобод (ст. 36 Конституції України), в тому числі такі
організації, які здійснюють свою діяльність у сфері охо-
рони довкілля. Громадські природоохоронні об'єднан-
ня мають право:

— брати участь у розробці планів, програм, пов'яза-
них з охороною довкілля, розробляти і пропагувати свої
екологічні програми;

— утворювати громадські фонди охорони природи
і виконувати роботи по збереженню і поліпшенню стану
довкілля;

— брати участь у проведенні спеціально уповнова-
женими державними органами перевірок виконання при-
родоохоронних планів і заходів підприємствами, уста-
новами та організаціями;
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— проводити громадську екологічну експертизу;
— вільного доступу до екологічної інформації;
— виступати з ініціативою проведення республі-

канського і місцевого референдумів з питань охорони
довкілля, використання природних ресурсів та забезпе-
чення екобезпеки.

Ці та інші повноваження громадських природоохо-
ронних організацій визначені ст. 21 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища".
Відповідно до Закону України "Про екологічну експер-
тизу" громадяни та громадські організації екологічного
спрямування мають право:

— у процесі екологічної експертизи виступати у
засобах масової інформації, подавати письмові зау-
важення, пропозиції і рекомендації, включати пред-
ставників громадськості до складу експертних ко-
місій;

— здійснювати громадську екологічну експертизу.
Відповідно до Закону України "Про забезпечення са-

нітарного та епідемічного благополуччя населення" гро-
мадяни мають право брати участь у розробці, обгово-
ренні та громадській експертизі проектів, програм і
планів забезпечення санітарного та епідемічного благо-
получчя населення, вносити пропозиції з цих питань до
відповідних органів, отримувати достовірну і своєчасну
інформацію про стан здоров'я населення, а також про
можливі фактори ризику для здоров'я. Закон передба-
чає жорсткі адміністративні санкції за порушення сані-
тарного законодавства.

В останні роки в Україні відбуваються процеси струк-
туризації та самоорганізації громадського екологічного
руху, пов'язані зі створенням і діяльністю громадських
рад, мереж, асоціацій, коаліцій, робочих груп. Вони зу-
мовлені прагненням українських громадських органі-
зацій узгоджувати свої дії для активного та результатив-
ного впровадження в українському суспільстві найсучас-
ніших природоохоронних досягнень, розумінням необ-
хідності формування сучасної національної екополіти-
ки.

З 1996 р. в Україні працює Громадська рада при
Мінприроди, до складу якої входять громадські еко-
логічні організації національного рівня. При обласних уп-
равліннях Мінприроди також створено громадські ради,
які об'єднують обласні та місцеві громадські екологічні
організації. Діяльність громадських рад спрямована на
підвищення взаємодії Мінприроди та громадських еко-
логічних організацій, участь громадськості у форму-
ванні та впровадженні екологічної політики, координа-
цію діяльності представників екологічного руху та обмін
інформацією.

На сьогодні актуальним питанням залишається на
виконання Орхуської конвенції та Закону України
"Про Основні засади (стратегію) державної екологіч-
ної політики України на період до 2020 року" забез-
печення:

— реалізації на всіх рівнях принципу екологічної
пріоритетності при прийнятті господарських, економіч-
них та інших рішень;

— розвиток системної співпраці з державними та
місцевими органами влади, науковими та науково-до-
слідними організаціями, екоНУО та бізнес-асоціаціями
щодо реалізації державної екологічної політики та На-
ціонального плану дій з охорони навколишнього природ-
ного середовища на 2011—2015 роки;

— суворе дотримання вимог чинного законодавства
щодо надання відповіді на запит що стосується еколо-
гічної інформації;

— підвищення рівня обізнаності державних служ-
бовців у сфері екологічних прав громадян та екоНУО;

— вдосконалення нормативно-правової базу реалі-
зації екологічних прав громадян;

— системного перегляду переліків службової інфор-
мації на предмет їх відповідності вимогам Закону Украї-
ни "Про доступ до публічної інформації";

— оприлюднення на офіційному сайті Міністерства
у відповідних електронних реєстрах усіх актів Мінпри-
роди (нормативно-правові, розпорядчі документи, акти
індивідуальної дії, в тому числі, усіх дозвільних і погод-
жувальних документів);

— постійне збільшення електронних реєстрів еко-
логічної інформації доступних через мережу Інтернет,
функціонування повної системи обліку публічної інфор-
мації доступної через мережу Інтернет;

— участь та врахування думки громадськості в про-
цесі прийняття рішень, що можуть мати вплив на дов-
кілля, на рівні не нижчому, ніж це випливає із міжнарод-
них зобов'язань України шляхом прийняття відповідних
нормативних актів та запровадження дієвої системи кон-
тролю їх дотримання;

— гарантування можливості екоНУО та громадянам
подавати позови в інтересах невизначеного кола осіб,
або в інтересах довкілля, для того аби засоби правово-
го захисту, що застосовуються судом в рішенні, від-
ображали відновлення порушеного права не кожного ок-
ремого позивача, а відновлення права/інтересу соціуму,
що полягає у збереженні та охороні довкілля шляхом
внесення відповідних змін до нормативно-правової бази;

— реалізацію заходів, спрямованих на звільнення
Державної екологічної інспекції, її територіальних
органів та екоНУО від сплати судового збору у випад-
ках, коли позови подаються з метою захисту чи охоро-
ни довкілля, забезпечення екологічної безпеки та ра-
ціонального природокористування, екологічних прав
громадян;

— запровадження процедури громадського обгово-
рення проекту Національної доповіді про стан навколиш-
нього природного середовища за звітній період;

— застосування рекомендації щодо залучення представ-
ників неурядових екологічних організацій до планування та
реалізації державної екологічної політики та Національно-
го плану дій з охорони навколишнього природного середо-
вища на 2011—2015 роки напрацьованих під час Всеукраї-
нської конференції за участю неурядових екологічних орга-
нізацій з питань державної екологічної політики.

На виконання Закону України "Про охорону навко-
лишнього природного середовища" та "Про Основні за-
сади (стратегію) державної екологічної політики Украї-
ни на період до 2020 року" в частині, що стосується роз-
витку системи державного регулювання у природоохо-
ронній сфері та екологізації галузей забезпечити:

— залучення до процесу розроблення стратегічних,
програмних та планових документів різних галузей (про-
мисловості, енергетики, сільського господарства, транс-
порту тощо) на виконання Закону України "Про Основні
засади (стратегію) державної екологічної політики Ук-
раїни на період до 2020 року" представників від екоНУО;

— розроблення та прийняття законодавчих актів на
засадах впровадження положень законодавства Євро-
пейського Союзу;
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— упровадження технічних регламентів та націо-
нальних стандартів у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, раціонального використання при-
родних ресурсів, екологічної безпеки, топографо-геоде-
зичної та картографічної діяльності адаптованих до
міжнародних та європейських вимог;

— підтримку створення дослідного центру для про-
ведення науково-дослідних робіт, випробування та впро-
вадження сучасних технологій переробки металургійних
відходів, що відповідають європейським нормам, спря-
мованих на стале управління ресурсами та розвиток тех-
нологій більш чистого виробництва.

 На виконання Закону України "Про охорону на-
вколишнього природного середовища" в частині, що
стосується розвитку системи державного та громадсь-
кого контролю у природоохоронній сфері забезпечи-
ти:

— підвищення оперативності реагування органів
державного екологічного нагляду (контролю) на зая-
ви громадян та публікації у засобах масової інфор-
мації.

— реалізацію заходів, спрямованих на створення
органів оперативного реагування на інформацію про еко-
логічні злочини та правопорушення;

— розширення повноважень громадських інспек-
торів з охорони довкілля з метою надання їм права за-
лучати правоохоронні структури для реагування на ви-
падки порушення екологічного законодавства;

— участь в розслідуванні кожного випадку погроз
екологічним активістам;

— упровадження механізму включення громадських
експертів до складу державних експертних комісій;

— участь громадських інспекторів з охорони дов-
кілля та представників від громадських організацій в
перевірках дотримання природоохоронного законо-
давства суб'єктами господарювання шляхом внесення
відповідних змін до Закону України "Про основні заса-
ди державного нагляду (контролю) у сфері господарсь-
кої діяльності" та наказу Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища України від
10.09.2008 № 464 "Про затвердження Порядку органі-
зації та проведення перевірок суб'єктів господарюван-
ня щодо дотримання вимог природоохоронного зако-
нодавства";

— підвищення ефективності механізму інформуван-
ня громадськості щодо запланованих до будівництва
об'єктів;

— підвищення правової підготовки та кваліфікації
(безкоштовно) представників екоНУО та громадських
інспекторів з охорони довкілля;

— розроблення та упровадження системи грошово-
го (матеріально-технічного) заохочення роботи гро-
мадських інспекторів з охорони довкілля.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 25.05.2011 № 577-р "Про затвердження Націо-
нального плану дій з охорони навколишнього природ-
ного середовища на 2011—2015 роки":

— визначити механізм надання фінансової підтрим-
ки природоохоронних проектів громадських організацій
за рахунок Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища;

— розробити та забезпечити реалізацію Програми
підтримки природоохоронних проектів громадських
організацій до 2015 року за рахунок Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища;

— забезпечити фінансування освітніх проектів для
розвитку та підвищення рівня екологічних знань у т.ч.
для представників екоНУО.

Інститутам громадянського суспільства природоохо-
ронного спрямування пропонується розвивати такі на-
прями роботи:

— брати активну участь у розширенні мережі украї-
нських екоНУО;

— налагоджувати механізм обміну досвідом між еко-
НУО з питань їх діяльності, впровадження проектів,
участі у реалізації державної політики тощо;

— налагодження співпраці та співробітництва, за-
лучення української молоді до освітніх, виховних,
культурних та наукових програм і проектів в Україні
та розробки спільних проектів з урядовими організа-
ціями.

ВИСНОВКИ
Діяльність неурядових громадських організацій

має широкий резонанс у збереженні біорізноманіття
на національному і міжнародному рівнях. Проте цьо-
го недостатньо, оскільки проблеми збереження при-
роди мають глобальний характер. До того ж налагод-
ження тісної співпраці між органами державної влади
та громадськими організаціями до цього часу зали-
шається відкритим питанням. Необхідно розвивати
співпрацю між Міністерством екології та природних
ресурсів України та іншими урядовими і міжнародни-
ми організаціями з метою сприяння розвитку еколо-
гічного руху в Україні.

Розвиток екологічної політики в Україні і надалі буде
зростати, що вплине на процес європейської інтеграції
та покращання іміджу України у світі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даному етапі виробництво хлібобулочних виробів

в Україні в більшості регіонах є збитковим, і все більше
підприємств входять у "тіньовий" сектор виробництва
хліба, так як зараз немає чітких механізмів регулюван-
ня виробництва даної продукції, і держава все менше і
менше приділяє уваги цій проблемі. Особливо постало
питання про формування ефективного ринку хліба і
хлібобулочної продукції в регіонах, де підприємства
працюють в несприятливих економічних умовах, мають
менший обсяг інвестицій, ніж в інфраструктурно та
фінансово розвинутих регіонах України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом аналізом стану розвитку хлібопе-
карських підприємств займаються такі фахівці, зокре-
ма, А.Н. Васильченко [1], Н.І. Костецька [2], М.В. Нетя-
жук [3], М.Ф. Плотнікова і В.В. Мосейчук [4]. Ці автори
у своїх наукових працях оцінили і визначили тенденції,
що мають місце в хлібопекарській галузі і на ринку хліба
та хлібобулочних виробів. Разом з тим, окремі питання
ще залишаються недостатньо вивченими. Зокрема прак-
тично недослідженим є питання державного регулюван-
ня і прогнозування в даному секторі економіки, яке мало
висвітлене в роботах зазначених авторів.
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THE NEED FOR STATE REGULATION OF THE PRODUCTION BAKERY PRODUCTS IN UKRAINE

У статті розглянуто виробництво хлібобулочних виробів в Україні, визначено місце хліба се-

ред основних продуктів харчування, проаналізовано недостатність державного регулювання

хлібопекарської галузі, зроблено прогноз виробництва на 2014 рік та запропоновано напрями

розвитку даної галузі.

In the article the production bakery products in Ukraine, defined the place of bread among the

major food, analysis insufficient of state regulation the baking industry, made prediction of bakery

products in Ukraine in 2014 and the proposed directions of development of this industry.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є аналіз хлібопекарської галузі в

Україні, визначення місця хлібобулочних виробів серед
інших продуктів харчування, розрахунок прогнозовано-
го виробництва хліба у 2014 році, визначення напрямів
підвищення ефективності державного регулювання ви-
робництва хліба і хлібобулочних виробів в України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Продовольчий комплекс будь-якої країни є важли-

вим об'єктом державного регулювання, особливо в умо-
вах розвитку та вдосконалення ринкових відносин. Про-
довольчий комплекс, у тому числі хлібопекарська га-
лузь, забезпечує велику кількість робочих місць, висту-
пає ефективним напрямком інвестування капіталу, кон-
центрує значний потенціал інноваційної діяльності,
відіграє важливу роль у формуванні експортного потен-
ціалу країни.

Хлібопекарна промисловість — одна з найбільших
галузей харчової промисловості, підприємства якої ви-
робляють різні види хлібопекарних виробів з продоволь-
чого борошна. Її структуру формують хлібопекарські
підприємства, які задовольняють потреби усіх верств
населення в хлібобулочній продукції. Стан і розвиток
вітчизняних підприємств хлібопекарської галузі безпосе-
редньо впливає на життя і здоров'я населення України.
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Звідси і особливе значення
галузі, стабільна робота якої є
гарантією соціальної безпеки і
стабільності в країні, тому дер-
жава повинна приділяти значної
уваги регулюванню виробницт-
ва хліба і хлібобулочних ви-
робів.

Державне регулювання виробництва хлібобулочних
виробів — це вплив державних органів влади за допо-
могою різних методів та інструментів у розвиток вироб-
ництва хлібобулочних виробів, щоб забезпечити безпе-
ребійне виробництво і постачання населенню України
хліба, хлібобулочних та інших борошняних виробів.

Виробництво хлібобулочних виробів є одним з ос-
новних видів виробництв продуктів харчування, щоб по-
бачити це, проаналізуємо його виробництво серед інших
основних продуктів харчування, використовуючи дані
наведені в таблиці 1 та дослідимо його тенденцію [5, с.
128; 6, с. 132; 7, с. 139].

Проаналізувавши дані з таблиці 1, бачимо, що ви-
робництву хлібобулочних виробів припадає досить ва-
гома частка виробництва серед усіх інших продуктів
харчування. Також бачимо, що вагома частка належить
також і виробництву соняшникової олії та цукру. Загаль-
на тенденція виробництва хлібобулочних виробів в Ук-
раїні за останні десять років йде на спад. Як бачимо,
виробництво хліба в 2012 році в порівнянні з 2003 ро-
ком зменшилось на 728 тис. т.

Розрахуємо частку виробництва хлібобулочних ви-
робів серед основних продуктів харчування у відсотко-
вому відношенні використовуючи дані таблиці 1. Роз-
раховані дані представленні у таблиці 2.

Як бачимо, виробництву хлібобулочних виробів
насправді припадає досить вагома частка виробництва
основних продукті харчування. Але видно, що ця част-

ка з роками зменшується, якщо у 2003 році виробницт-
ву хлібобулочних виробів належала майже п'ята части-
на усіх продуктів харчування (19,9%), то на кінець 2012
року ця частина зменшилась майже вдвічі і становить
(11,5%).

Незважаючи на особливе значення хліба для украї-
нського суспільства, його виробництво, відповідно до
офіційної статистики України, щорічно скорочується. У
таблиці 3 представлені статистичні дані, що відбивають
динаміку обсягів виробництва хліба і хлібобулочних
виробів в Україні [5, с. 128; 6, с. 132; 7, с. 139, 8].

За даними Державного комітету статистики Украї-
ни за 2013 рік обсяг виробництва хлібобулочних виробів
склав 1510,7 тис. т, що на 10% менше, ніж за 2012 рік.
У свою чергу в 2012 році випуск хліба скоротився на
4,8% — до 1679,3 тис. т по відношенню до 2011 року. У
цілому виробництво хліба скоротилося на 824 тис. т
порівняно з обсягом його виробництва в 2003 році.

Стійкі тенденції у зменшенні обсягів виробництва
хліба і хлібобулочних виробів в Україні за останні оди-
надцять років років пов'язані багато в чому із скорочен-
ням обсягу споживання цієї продукції. Поясненню цьому
є ряд причин. По-перше, за цей період часу скоротилося
населення країни на 2,5 млн осіб. По-друге, зменшилася
купівельна спроможність населення. По-третє, споживан-
ня хліба стало економнішим. Без сумніву, вказані причи-
ни певним чином спричинили зменшення обсягів вироб-
ництва хлібопродуктів як в Україні в цілому, так і в її об-
ластях, хоча вони не є визначальними [2].

Продукти (тис. т) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Яловичина і телятина 284 198 193 200 222 167 121 111 82 69 

Свинина 99 88 99 155 203 171 135 172 211 178 

М'ясо і субпродукти птиці 170 241 332 418 548 654 739 784 826 836 

Вироби ковбасні 271 332 309 301 330 335 272 281 290 285 

Напівфабрикати м’ясні 73 220 142 149 178 94 73 96 109 104 

Овочі консервовані 
натуральні 

93 102 150 158 101 140 147 118 154 153 

Джеми, желе, пюре, пасти 71 61 94 81 85 92 62 56 59 64 

Олія соняшникова 1257 1343 1381 2078 2226 1863 2772 2990 3177 3611 

Маргарин і продукти 
анолог. 

250 282 302 311 317 316 353 363 359 326 

Молоко оброблене рідке 645 716 864 820 863 808 770 801 891 909 

Масло вершкове 137 116 120 104 100 85 74 80 77 88 

Сири 231 295 358 310 339 328 309 286 255 245 

Продукти кисломолочні 427 467 499 524 532 532 492 479 474 486 

Крупи 294 335 342 322 318 363 397 340 356 371 

Вироби хлібобулочні 2335 2307 2264 2160 2034 1978 1828 1808 1764 1679 

Цукор 2486 2147 2139 2592 1867 1571 1275 1805 2586 1954 

Кондитерські вироби 498 554 568 544 585 596 596 604 575 565 

Вироби макаронні 110 100 104 108 107 113 108 116 135 144 

Всього: 11734 11908 12265 13341 12962 12214 12532 13300 14396 14007 

 

Таблиця 1. Виробництво основних продуктів харчування в Україні у 2003—2012 роках

Продукти 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Вироби хлібо-
булочні (%) 

19,9 19,4 18,5 16,2 15,7 16,2 14,6 13,6 12,3 11,5 

 

Таблиця 2. Частка виробництва хлібобулочних виробів серед

основних продуктів харчування в Україні у 2003—2012 роках

Продукти 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Вироби 
хлібобулочні 
(тис. т) 2
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Таблиця 3. Обсяг виробництва хліба і хлібобулочних виробів в Україні
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Враховуючи традиційний характер
споживання хліба українцями і соціаль-
ну значущість цього продукту, а також
швидкий розвиток невеликих вироб-
ництв з випічки хліба, можна припусти-
ти, що якщо і скоротилося споживання
хлібопродуктів в Україні, то, швидше за
усе, не в такому масштабі. Тому можна
стверджувати, що офіційні показники
обсягу виробництва хліба і хлібобулоч-
них виробів в Україні не відбивають
реального стану справ.

У силу цього можна стверджува-
ти, що офіційні показники обсягу ви-
робництва хліба і хлібобулочних ви-
робів в Україні не відбивають реаль-
ного стану справ. Враховуючи тради-
ційний характер споживання хліба
українцями і соціальну значущість
цього продукту, а також швидкий розвиток невеликих
виробництв з випічки хліба, можна припустити, що якщо
і скоротилося споживання хлібопродуктів в Україні, то,
швидше за усе, не в такому масштабі.

Для забезпечення сталості функціонування хлібо-
продуктового підкомплексу надзвичайно важливе зна-
чення має комплексне вивчення ринку сировини і про-
дукції та їх прогноз на перспективу.

Прогноз пропозиції на ринку продукції хлібопродукто-
вого підкомплексу зводиться до визначення обсягів вироб-
ництва даної продукції, оскільки в силу специфіки даного
товару, накопичення довгострокових запасів неможливе.

Прогнози дають можливість відпрацьовувати страте-
гію розвитку підкомплексу в цілому. Підприємства завдя-
ки таким прогнозам приймають різні типи маркетингових
стратегій, політику щодо товару, місця, ціноутворення,
товаропросування, залучення довгострокових інвестицій.

Для розрахунку прогнозованого виробництва хлібо-
булочних виробів в Україні у 2014 році, побудуємо графік
виробництва хлібобулочних виробів використовуючи дані
з таблиці 3 та зобразимо лінію тренду на графіку обравши
тип "Поліноміальна 3-го степеня", оскільки вона має най-
більшу точність апроксимації даних R2 = 0,9821 (рис. 1).

Побудувавши лінію тренду ми одержали рівняння
лінії тренду (1):

у = 0,2035х3 – 4,5534х2 – 53,175х +2417,5         (1).
За допомогою рівняння переходимо до розрахунку

теоретичних значень виробництва хлібобулочних виробів
та обчислимо прогнозоване значення виробництва у 2014
році. В результаті одержимо наступні дані (табл. 4).

Перевіривши отриману модель на надійність за кри-
терієм Фішера, визначили, що отримана модель є над-
ійною, так як розрахункове значення критерію більше,
ніж табличне (39,08 > 3,14). Отже, отримана модель
може використовуватись для прогнозування обсягів
виробництва хлібобулочних виробів.

Розрахувавши похибку прогнозу (∆ = 98,2 тис. т),
визначили довірчі інтервали прогнозу, що будуть зна-
ходитись у межах від 1377,2 тис. т до 1573,6 тис. т.

Таким чином, прогнозоване значення виробництва
хлібобулочних виробів в Україні у 2014 році буде ста-
новити 1475,4 тис. т і знаходиться у межах від 1377,2
тис. т до 1573,6 тис. т Тобто, в 2014 році спостерігати-
меться зменшення виробництва хлібобулочних виробів
в порівнянні з 2013 роком приблизно на 35,3 тис. т.

Зпрогнозовані дані дозволять складовим суб'єктам
хлібопродуктового підкомплексу орієнтувати розвиток
на забезпечення сталості і підвищення ефективності
своєї діяльності в умовах дії законів ринку та відпрацю-
вати стратегію розвитку підкомплексу в цілому.

Виходячи з вищенаписаного, бачимо, що держава
приділяє все менше і менше уваги проблемам, що сто-
суються хлібопекарської галузі, а тому слід розробити
механізми впливу держави на дану галузь, щоб досягти
найкращого розвитку хлібопекарського комплексу в
цілому. Стратегічними напрямами розвитку галузі, з
боку держави є:

— забезпечення внутрішніх потреб країни у хлібо-
булочних виробах у широкому асортименті та нарощу-
вання їх експорту;

— сприяння розвитку інтеграційних процесів між ви-
робником сировини та продавцем;

— державна допомога в переобладнанні виробництва;
— здійснення контролю за якістю та безпекою хліба

та хлібобулочних виробів;
— гарантування хлібовиробникам права вільного

вибору маркетингу і ціноутворення;
— організація і проведення моніторингу ринку хліба

та хлібобулочних виробів;
— удосконалення митно-тарифної та цінової полі-

тики у частині захисту вітчизняних виробників хліба та
хлібобулочної продукції;

Рис. 1. Виробництво хлібобулочних виробів в Україні

Таблиця 4. Теоретичні показники виробництва хлібобулочних виробів
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— розробка загальнодержавної програми розвит-
ку галузі.

ВИСНОВКИ
Отже, виробництво хлібобулочних виробів є одним

з основних видів виробництв продуктів харчування, ста-
більна робота даної галузі якої є гарантією соціальної
безпеки і стабільності в країні, тому держава повинна
приділяти значної уваги регулюванню виробництва хліба
і хлібобулочних виробів. Державне регулювання вироб-
ництва хлібобулочних виробів — це вплив державних
органів влади за допомогою різних методів та інстру-
ментів у розвиток виробництва хлібобулочних виробів,
щоб забезпечити безперебійне виробництво і постачан-
ня населенню України хліба, хлібобулочних та інших
борошняних виробів.

Виробництву хлібобулочних виробів припадає до-
сить вагома частка виробництва основних продукті хар-
чування. Але видно, що ця частка з роками зменшуєть-
ся, якщо у 2003 році виробництву хлібобулочних виробів
належала майже п'ята частина усіх продуктів харчуван-
ня (19,9%), то на кінець 2012 року ця частина зменши-
лась майже вдвічі і становить (11,5%).

У 2013 рік обсяг виробництва хлібобулочних ви-
робів склав 1510,7 тис. т, що на 10% менше, ніж за 2012
рік. У свою чергу в 2012 році випуск хліба скоротився
на 4,8% — до 1679,3 тис. т по відношенню до 2011 року.
В цілому виробництво хліба скоротилося на 824 тис. т
порівняно з обсягом його виробництва в 2003 році. Тоб-
то бачимо, стійкі тенденції до зменшення виробництва
даного продукту.

Для забезпечення сталості функціонування хлібоп-
родуктового підкомплексу надзвичайно важливе зна-
чення має прогноз його виробництва на перспективу.
Прогнозоване значення виробництва хлібобулочних
виробів в Україні у 2014 році буде становити 1475,4 тис. т
і знаходиться у межах від 1377,2 тис. т до 1573,6 тис. т
Тобто, в 2014 році спостерігатиметься зменшення
виробництва хлібобулочних виробів у порівнянні з
2013 роком приблизно на 35,3 тис. т.

Стратегічними напрямами розвитку галузі, з боку
держави є: забезпечення внутрішніх потреб країни у
хлібобулочних виробах у широкому асортименті та на-
рощування їх експорту; сприяння розвитку інтеграцій-
них процесів між виробником сировини та продавцем;
державна допомога в переобладнанні виробництва;
здійснення контролю за якістю та безпекою хліба та
хлібобулочних виробів; гарантування хлібовиробникам
права вільного вибору маркетингу і ціноутворення;
організація і проведення моніторингу ринку хліба та
хлібобулочних виробів; удосконалення митно-тарифної
та цінової політики у частині захисту вітчизняних вироб-
ників хліба та хлібобулочної продукції; розробка загаль-
нодержавної програми розвитку галузі.
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ВСТУП
Сільське господарство, будучи однією з найважливіших

галузей економіки будь-якої країни, має специфічні особ-
ливості, які обумовлюють необхідність державної підтрим-
ки і регулювання аграрного підприємництва. Розвиток сфе-
ри малого бізнесу в силу специфіки малих форм господа-
рювання в аграрному підприємництві знаходиться в ще
більшій залежності від обсягів наданої державної підтрим-
ки.

Розвиток малого підприємництва на основі відповідної
державної підтримки, створення сприятливих умов для стра-
тегічного розвитку, є найважливішим чинником розвитку
аграрного сектору, формування конкурентних відносин на
вітчизняному аграрному ринку в цілому. Мале підприємниц-
тво відіграє значну роль у наповненні ринків сільськогоспо-
дарською продукцією і сировиною, у вирішенні проблеми
зайнятості сільського населення. Проте у сучасних економ-
ічних умовах виробнича діяльність більшості малих
підприємств у вітчизняному аграрному секторі малоефек-
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тивна, що пояснюється об'єктивними галузевими особливо-
стями (залежність обсягів виробництва від природно-кліма-
тичних умов, високий рівень витрат, тривалий термін окуп-
ності й т.д.), недостатня забезпеченість ресурсами, наявним
вільним капіталом, відсутність організації рекламної діяль-
ності та ін. У зв'язку із цим дослідження проблем розвитку
державної підтримки суб'єктів малого бізнесу в сільському
господарстві є складним та актуальним науково-практичним
завданням.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Позитивна роль малого підприємництва в реформуванні

економіки, створенні ринкового конкурентного середови-
ща, забезпеченні зайнятості робочої сили, формуванні ма-
сового середнього класу, вирішенні соціальних проблем,
забезпеченні деякою мірою політичної стабільності сьогодні
ні в кого не викликає сумнівів. Однак малий бізнес в Україні
має потребує підтримки й стимулювання з боку держави.
Загальний характер взаємодії державних владних і підприє-
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мницьких структур повинен визначатися формуванням ком-
плексу заходів, що забезпечують ефективний соціально-еко-
номічний розвиток регіонів на базі розвитку підприємницт-
ва, формування ринкової інфраструктури.

За допомогою прямих методів державної підтримки
можливо також вирішення деяких досить актуальних нині,
на наш погляд, проблем розвитку малого бізнесу в
сільській місцевості. Необхідно налагодити ветеринарне
обслуговування приватної худоби, а витрати на ці цілі слід
передбачати у бюджеті області, оскільки епіцентр цієї ро-
боти поступово переходить з громадського в приватний
сектор.

У роботі ставиться завдання обгрунтувати складові дер-
жавної підтримки малого підприємництва та запропонова-
но пріоритетні напрями та економічні інструменти держав-
ної підтримки суб'єктів малого бізнесу в сільському госпо-
дарстві.

РЕЗУЛЬТАТИ
В основі нормативної бази функціонування і розвитку

малого бізнесу в сільському господарстві на сучасному
етапі виступають наступні основні Закони України: "Про
державну підтримку сільського господарства України",
"Про колективне сільськогосподарське підприємство",
"Про підприємництво", "Про розвиток та державну підтрим-
ку малого і середнього підприємництва в Україні", "Про
сільськогосподарську кооперацію", "Про систему інженер-
но-технічного забезпечення агропромислового комплексу
України" [1].

Необхідно зауважити, що метою державної політики у
сфері розвитку малого підприємництва в Україні є:

1) створення сприятливих умов для розвитку малого
підприємництва;

2) забезпечення розвитку суб'єктів малого підприємниц-
тва з метою формування конкурентного середовища та
підвищення рівня їх конкурентоспроможності;

3) стимулювання інвестиційної та інноваційної актив-
ності суб'єктів малого і середнього підприємництва;

4) сприяння провадженню суб'єктами малого підприє-
мництва діяльності щодо просування вироблених ними то-
варів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності
на внутрішній і зовнішній ринки;

5) забезпечення зайнятості населення шляхом підтрим-
ки підприємницької ініціативи громадян [2].

Державна підтримка передбачає формування про-
грам, в яких визначається механізм цієї підтримки. Про-
грами державної підтримки розробляються та впровад-
жуються спеціально уповноваженим органом у сфері роз-
витку малого підприємництва із залученням інших цент-
ральних органів виконавчої влади та громадських орган-
ізацій, що представляють інтереси суб'єктів малого
підприємництва. Державні програми підтримки за-
тверджуються Кабінетом Міністрів України в установле-
ному законом порядку.

Інфраструктурою підтримки малого підприємництва є
підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності, які провадять діяльність, спрямовану на розви-
ток суб'єктів малого підприємництва, їх інвестиційної та інно-
ваційної активності, просування вироблених ними товарів
(робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на
внутрішній і зовнішній ринки.

До об'єктів інфраструктури підтримки малого підприє-
мництва належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інно-
ваційні бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри,
центри трансферу технологій, фонди підтримки малого
підприємництва, лізингові компанії, консультативні цент-
ри, інші підприємства, установи та організації, основним
завданням яких є сприяння розвитку малого підприємниц-
тва.

Внаслідок обмеженості бюджетних коштів державна
підтримка суб'єктів малого бізнесу в сільському госпо-
дарстві, повинна здійснюватися строго за цільовим призна-
ченням на підставі оцінки ефективності їх фінансово-госпо-
дарської діяльності нині або вигідності конкурсного проек-
ту, що представляється.

Причому вона може здійснюватися за двома основни-
ми напрямами. Перше пов'язане із здійсненням прямого
фінансування у вигляді субсидій, дотацій, кредитів, у тому
числі пільгових і безподаткових, а також наданням гарантій
по кредитам комерційних банків. Враховуючи національні
особливості фінансових взаємовідносин малих форм гос-
подарювання з фінансово-кредитними установами, раціо-
нальнішим видається поетапне фінансування проектів.

Другий напрям полягає в непрямій підтримці малого
сільського бізнесу, що має на меті стимулювання інвестиц-
ійної активності малих підприємств. До непрямої фінансо-
во-кредитної підтримки відноситься надання податкових
пільг, встановлення норм прискореної амортизації устатку-
вання, використання системи лізингу [3].

Проблема державного регулювання аграрного секто-
ра, через яке забезпечується підтримка суб'єктів малого
бізнесу в сільському господарстві, вважається одним з най-
важливіших в усій системі управління аграрним сектором,
який вимагає нових рішень. Вирішення цієї проблеми роз-
витку суб'єктів малого бізнесу в сільському господарстві
неможливе без державної підтримки малого підприємницт-
ва, яка включає такі складові:

1) формування правової бази функціонування підприє-
мницького сектора та вироблення важелів адміністра-
тивного регулювання діяльності підприємницьких структур
з урахуванням специфіки їхнього розвитку в окремих галу-
зях і сферах національної економіки;

2) регулювання інституційних змін в економіці, які вис-
тупають факторами формування підприємницького середо-
вища;

3) формування системи підтримки та стимулювання
підприємницької діяльності;

4) залучення суб'єктів підприємницької діяльності до
виконання науково-технічних та соціально-економічних про-
грам, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для за-
доволення державних та регіональних потреб.

Отже, пріоритетними напрямами та економічними
інструментами державної підтримки суб'єктів малого бізнесу
в сільському господарстві повинні бути:

— створення і розвиток інфраструктури підтримки
суб'єктів малого бізнесу (бізнес-інкубаторів);

— підтримка суб'єктів малого бізнесу, що виробляють
товари (виконують роботи, надають послуги), призначені для
експорту;

— розвиток системи кредитування суб'єктів малого
бізнесу;

— створення і розвиток інфраструктури підтримки ма-
лих підприємств в науково-технічній сфері.

Напрям створення і розвиток інфраструктури підтрим-
ки суб'єктів малого бізнесу — бізнес-інкубаторів включає
діяльність самостійних юридичних осіб, що надають на пра-
вах пільгової оренди офісні і виробничі приміщення за ре-
зультатами конкурсу бізнес-проектів малих підприємців (не
більше 1 року з моменту державної реєстрації). Максималь-
ний термін перебування підприємця 3 роки, після чого він
зобов'язаний покинути бізнес-інкубатор, звільнивши при-
міщення для нових підприємців.

Бізнес-інкубатори дозволять розв'язати проблему де-
фіциту придатних і доступних виробничих і офісних при-
міщень для малого бізнесу, значно знизити високі витрати
на адміністрування бізнесу (бухгалтерський, правовий,
фінансовий супровід), забезпечити підтримку і консульту-
вання на етапі start-up.
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Напрям розвиток системи кредитування суб'єктів мало-
го бізнесу здійснюватиметься у рамках субсидування час-
тини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у бан-
ках організаціями споживчої кооперації, кредитних спожив-
чих кооперативів громадян, сільськогосподарських кредит-
них споживчих кооперативів для реалізації програм надан-
ня позик членам кооперативів. Реалізація цього механізму
дозволить розширити доступ суб'єктів малого бізнесу до
позикових коштів, збільшити зростання числа мікрофінан-
сових організацій за рахунок розширення географії їх по-
ширення, а також знизити відсоткову ставку для кінцевого
позичальника.

Напрям створення і розвиток інфраструктури підтрим-
ки малих інноваційних підприємств включає надання суб-
сидій бюджетам регіонів України в цілях створення регіо-
нальних венчурних фондів для здійснення прямих інвестицій
в малі інноваційні компанії. Малі інноваційні підприємства
отримають можливість звернутися до будь-якого регіональ-
ного інвестиційного фонду, щоб отримати фінансування
нових проектів в обмін на частку в підприємстві.

Однією з важливих функцій держави у справі розвит-
ку суб'єктів малого бізнесу в сільському господарстві, є
створення таких умов, при яких власники високотовар-
них особистих підсобних господарств були б зацікавлені
у виході з тіньового сектора економіки, і зареєстрували-
ся як індивідуальні підприємці без створення юридичної
особи.

Одним з найважливіших елементів підтримки малого
бізнесу є ефективне інфраструктурне забезпечення діяль-
ності суб'єктів малого бізнесу в сільській місцевості. Акту-
альність створення інфраструктури підтримки малого
бізнесу полягає в тому, що малі підприємства не мають
можливості самостійно організовувати об'єкти інфраструк-
тури, що надають їм істотну підтримку при веденні бізне-
су.

Державна підтримка малого бізнесу в сільському гос-
подарстві потрібна, оскільки починаючий підприємець іноді
не має чіткого уявлення навіть про сферу своєї майбутньої
діяльності, не кажучи вже про бізнес-проектування, марке-
тинг, бухгалтерський облік, законодавчі норми і так далі.
Перераховані факти дозволяють зробити висновок про не-
обхідність перегляду існуючої системи інфраструктури
підтримки малого бізнесу в сільській місцевості в регіонах
України.

Для наведення ладу в цій сфері потрібне формування
ефективнішої структури з єдиним контролюючим органом
на чолі, з наділом його відповідними повноваженнями, що
дозволить більш коректно розподіляти бюджетні кошти, що
виділяються, і здійснювати контроль за їх ефективнішим
використанням.

Ще одним життєво важливим напрямом є відновлення
бюджетного фінансування для розвитку інфраструктури та
інформаційного забезпечення малого бізнесу, а також ак-
тивізація дій з розширення залучення коштів з позабюджет-
них джерел фінансування.

Отже, комплексна система державної підтримки мало-
го бізнесу в сільському господарстві базується на комплекс-
ній нормативній базі і розгалуженій інфраструктурі підтрим-
ки малих підприємств, здатної оптимально визначити об'єкт
фінансування, виділити фінансові кошти і відстежити їх ви-
користання, а також планувати майбутні фінансово-кредитні
заходи, спрямовані на підтримку малого сільського бізне-
су.

Перешкодою на шляху розвитку малого бізнесу в
сільському господарстві є невідрегульований механізм
оподаткування, внаслідок чого виникає додаткове оподат-
кування пайовиків. Крім того, законодавчо встановлене об-
меження на участь в аграрних кооперативах несільскогос-
подарських виробників знижує можливість паєнагрома-

дження і перешкоджає диверсифікації сільської економіки.
При цьому потрібні розробка і затвердження стандартів
діяльності кооперативів, а також визначення органу держав-
ної влади з контролю та регулюванню кооперативного руху,
що дозволить присікти зловживання коштами державної
підтримки з боку кооперативів.

ВИСНОВКИ
Аналіз виділеної специфіки застосування методів дер-

жавної підтримки малого бізнесу в сільському господарстві,
дозволяє зробити висновок про необхідність адаптації існу-
ючого інфраструктурного забезпечення за допомогою до-
повнень інституціонального характеру, що дозволяють за-
безпечити високу ефективність застосування інструментів
впливу, а також максимальний облік потреб малого бізне-
су.

Інституціональна структура обслуговування функ-
ціонування суб'єктів малого бізнесу в сільському госпо-
дарстві повинна здолати слабкі сторони дрібномасштаб-
ного розрізненого характеру діяльності, врахувати спе-
цифіку аграрного виробництва, пов'язану з сезонним ха-
рактером, що проявляється в строго регламентованому
періоді використання матеріальних та фінансових ре-
сурсів, а також з об'ємним характером виготовленої про-
дукції.

Таким чином, серед існуючих і необхідних для реалі-
зації заходів державної підтримки необхідно виділити підви-
щення забезпеченості і оновлення матеріально-технічної
бази суб'єктів малого сільського бізнесу, які можуть
здійснюватися шляхом надання їм в оренду державного
майна, а також постачань основних виробничих фондів на
умовах лізингу. В цілях ефективного розвитку ринку лізин-
гових послуг, потрібні відмова від адресності або спрямо-
ваності фінансової підтримки окремим малим підприєм-
ствам і забезпечення економічно комфортного середови-
ща для реалізації лізингових угод.

Доцільним представляється створення міжрегіонально-
го лізингового центру, що виконує такі функції, як надання
лізингу під інвестиційні проекти і програми, реалізація яких
економічно ефективна тільки на міжрегіональних ринках
збуту, створення і розвиток вторинного ринку технологіч-
ного устаткування, розширення кооперації великих агропро-
мислових підприємств та суб'єктів малого сільського бізне-
су.
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