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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання щодо визначення, оцінювання та управління

інвестиційною безпекою досліджували багато науковців,

зокрема О. Білорус, О. Власюк, В. Геєць, Б. Губський,

Я. Жаліло, В. Кириленко, В. Мунтіян, Г. Пастернак0Тарану0

шенко, С. Пирожков, А. Сухоруков та інші. Незважаючи на

різноманіття наукових доробок учених, у переважній

більшості з них питання інвестиційної безпеки розглядають0
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ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОКРЕМОГО
ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ІНВЕСТОРА,
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RATIONALE FOR A SEPARATE DEFINITION OF INVESTMENT SECURITY OF THE INVESTOR,
THE COMPANY — THE INVESTMENT OBJECT AND THEIR STAKEHOLDERS

Стаття присвячена дослідженню інвестиційної безпеки на мікрорівні. На відміну від існуючих
поглядів, згідно з якими інвестиційна безпека підприємства ототожнюється з безпекою
інвестиційних проектів, запропоновано більш комплексний підхід, в якому поряд із інвестицій#
ною безпекою підприємства розглядається інвестиційна безпека різних контрагентів, що є
відмінною рисою даного дослідження, оскільки відомі праці передбачають просте визначення
ризиків і загроз контрагентів. Автором статті запропоновано інвестиційну безпеку розглядати
у розрізі інвестиційної безпеки підприємства — об'єкта інвестування, інвестиційної безпеки
інвестора та інвестиційної безпеки стейкхолдерів. При чому останню запропоновано поділяти
на інвестиційну безпеку стейкхолдерів підприємства — об'єкта інвестування та інвестиційну
безпеку стейкхолдерів інвестора. У статті удосконалено також класифікацію інвестиційної без#
пеки підприємства — об'єкта інвестування та його стейкхолдерів, шляхом виокремлення інвес#
тиційної безпеки при інвестуванні у власну діяльність та інвестиційну безпеку при інвестування
цього підприємства в інші об'єкти.

The article investigates the investment security at the micro level. In contrast to existing views,
according to which the investment enterprise security is identified with the safety of investment
projects, suggested a more comprehensive approach, which along with the investment enterprise
security considered investment safety of various counterparties, is the hallmark of this research, as
well#known works include the simple definition of risks and threats counterparties. The author of the
article proposed investment security considered in the context of the investment enterprise security
— the object of investment, the investor of investment security and investment security stakeholders.
The latter being invited to share in the investment security stakeholders of the enterprise — the object
of investment and investment security stakeholder's investor. The article also improved the
classification of the investment enterprise security — the object of investment and its stakeholders,
through the allocation of investment security when investing in their activities and investment security
when investing in this company other objects.

Ключові слова: інвестиційна безпека інвестора, інвестиційна безпека підприємства, інвестиційна без#

пека стейкхолдерів, підприємство — об'єкт інвестування, стейкхолдери.

Key words: investment security investors, investment enterprise security, investment security stakeholders, the

company — the object of investment, stakeholders.

ся у контексті її як складової економічної безпеки або ж у

розрізі інвестиційної складової економічної безпеки.

Разом з цим, більшість наукових напрацювань присвя0

чені дослідженню інвестиційної безпеки на макрорівні — з

точки зору визначення та забезпечення інвестиційної при0

вабливості й захищеності держави (регіонів) тощо.

Водночас мало розробленими залишилися питання щодо

інвестиційної безпеки на мікрорівні, оскільки в існуючих нау0
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кових роботах вона ототожнюється з безпекою інвестиційної

діяльності суб'єкта господарювання (підприємства) або ж з

інвестиційною безпекою окремих інвестиційних проектів. Такі

погляди, на нашу думку, суттєво звужують поняття інвестицій0

ної безпеки та не дозволяють повною мірою висвітлити усі еко0

номічні процеси, що відбуваються як на підприємстві, так і поза

його межами — з його контрагентами під час та після інвесту0

вання. У зв'язку з цим питання інвестиційної безпеки на

мікрорівні потребують більш глибокого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті полягає в обгрунтуванні необхідності

визначення інвестиційної безпеки на мікрорівні у розрізі

інвестиційної безпеки інвестора, інвестиційної безпеки

підприємства — об'єкта інвестування та інвестиційної без0

пеки їх стейкхолдерів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасне розуміння інвестиційної безпеки підприємства

як економічної безпеки в процесі здійснення інвестиційних

проектів, на наш погляд, є досить вузьким. Однак науковці, в

роботах яких має місце зазначений підхід, наприклад [1; 2],

розглядають економічну безпеку інвестиційного проекту як

міру узгодження економічних інтересів підприємства як суб0

'єкта інвестиційного проекту із суб'єктами зовнішнього сере0

довища проекту, за якої в умовах загроз інвестиційний про0

ект в довгостроковому періоді не переходить в кризовий стан,

який загрожує збитками великого масштабу, втратою конку0

рентоспроможності підприємства, здійсненню виробничо0

господарської діяльності в нормальному режимі [1; 2].

Із цього трактування видно, що інвестиційна безпека

самого підприємства пов'язана із "суб'єктами зовнішнього

середовища проекту". Це є очевидним, різні аспекти такої

взаємодії певною мірою висвітлено в існуючих наукових

роботах. Проте найбільшу увагу при цьому науковці приділя0

ють загрозам та ризикам інвесторів.

Досить детально поняття інвестиційної безпеки розгля0

нуто авторами робіт [3; 4]. У роботі [4], інвестиційну безпе0

ку поділяють на такі складові:

1. Безпека фінансових інвестицій: безпечне розміщен0

ня коштів на ринках цінних паперів; безпечне розміщення

коштів на валютних ринках та ринках дорогоцінних металів;

безпечне розміщення коштів на депозитних рахунках; за0

безпечення необхідного рівня економічної ефективності

фінансових інвестицій.

При розміщенні коштів на ринках цінних паперів авто0

ри розглядають ризики інвестора: ризик банкрутства (не0

платоспроможності) емітента цінних паперів, ризик знижен0

ня доходності цінних паперів, ризик зниження курсової вар0

тості цінних паперів [3, с. 91].

Далі, автори тієї ж роботи переходять до огляду ризиків

суб'єктів господарювання при розміщенні коштів на валют0

них ринках і ринках дорогоцінних металів: ризик зниження

курсів валют, в які вкладено кошти, та ризик зниження вар0

тості дорогоцінних металів.

При аналізі безпеки розміщення коштів на депозитних

рахунках розглядається схильність банку до неплатоспро0

можності [3, с. 92].

2. Безпека реальних інвестицій: безпека інвестицій, на0

правлених у власну діяльність; безпека інвестицій, направ0

лених у зовнішні умови; забезпечення необхідного рівня

економічної ефективності реальних інвестицій [3, с. 93].

Автори монографії [3] зазначають, що при здійсненні інве0

стицій, направлених у власну діяльність, суб'єкт господарюван0

ня найчастіше стикається з ризиком неотримання прибутку від

вкладених коштів та ризиком власної неплатоспроможності.

При здійсненні інвестицій, направлених за межі підприємства,

суб'єкт господарювання найчастіше стикається з такими ж ви0

дами ризиків, як і при здійсненні інвестицій, направлених у влас0

ну діяльність [3, с. 93]. На наш погляд, такій поділ інвестицій

зумовлює необхідність у розмежуванні та окремому розгляді

зміни інвестиційної безпеки у двох ситуаціях:

— коли підприємство — об'єкт інвестування інвестує

само в себе, тобто у власну діяльність;

— коли підприємство — об'єкт інвестування здійснює

інвестиції спрямовані за його межі, в інші об'єкти.

Таким чином, проведений нами огляд літературних дже0

рел дозволяє зробити висновок, що науковці досліджують

питання ризиків та загроз не тільки самого підприємства,

але й його контрагентів при здійсненні інвестування. Проте

цього недостатньо. Крім того, як видно з наведеної в якості

приладу монографії [3], навіть аналіз ризиків і загроз з точ0

ки зору підприємства та його інвестора носять неупорядко0

ваний характер. У зв'язку з цим пропонуємо наступне.

По0перше, необхідно системно та комплексно підійти до

питання інвестиційної безпеки інвестора, що потребує додат0

кових досліджень, які виходять за межі простого визначення

ризиків і загроз. Розглядаючи процес інвестування доцільно

окремо визначати інвестиційну безпеку підприємства — об'єкта

такого інвестування та інвестиційну безпеку інвестора.

По0друге, у підприємства — об'єкта інвестування окрім

інвестора є й інші контрагенти, які теж відчуватимуть вплив

та наслідки інвестиційної діяльності на підприємстві.

По0третє, у інвестора також є контрагенти, окремі показ0

ники діяльності яких або ж уся їх подальша діяльність зале0

жатиме від здійснюваного цим інвестором інвестування.

Отже, процес інвестування здійснює вплив на інвестиц0

ійну безпеку інвестора та інвестиційну безпеку підприємства

— об'єкта інвестування, що у свою чергу, викликає зміни в

інвестиційній безпеці їх контрагентів.

Слід звернути увагу, що такий зв'язок може бути обер0

неним і мати зворотні наслідки. Наприклад, інвестування

викликало зміни в інвестиційній безпеці контрагентів і ці

зміни вплинули на діяльність підприємства — об'єкта інвес0

тування або (та) інвестора.

Стосовно визначення контрагентів, відмітимо, що необ0

хідно звернути увагу на сучасні теорії стейкхолдерів.

Відомо, що в процесі свого функціонування підприємство

задовольняє потреби зацікавлених у його діяльності стейк0

холдерів, до яких належать власники підприємства, інвесто0

ри, топ0менеджери, персонал, клієнтура, постачальники, дер0

жава, громадськість та інші. Підприємство взаємодіє зі зв'я0

заними з ним групами, що здійснюють внесок у підприємство,

одержують від нього компенсацію (у різній формі) і тому зна0

ходяться з ним у відносинах взаємозалежності.

Особливий інтерес, на наш погляд, викликають роботи

[5—7], в яких обгрунтовано, що всі ризики і загрози, які впли0

вають на фінансову безпеку підприємства, залежать від фінан0

сових інтересів стейкхолдерів. При цьому в роботі [6] сфор0

мовано підхід до стейкхолдерів не просто як до груп впливу

на діяльність підприємства через систему власних інтересів,

а одночасно і як постачальників ресурсів для підтримання

діяльності компанії та реалізації корпоративних стратегій.

Автори роботи [5] відмічають також, що, з одного боку,

стейкхолдери забезпечують підприємство унікальними ресур0

сами, а з іншого — розділяють ризики разом з інвесторами

та власниками у процесі того, як підприємство використовує

ці ресурси і пріоритетним є розвиток класифікацій та підходів,

заснованих на кінцевих фінансових інтересах стейкхолдерів.

При цьому оптимізація фінансових потоків стейкхолдерів як

постачальників ресурсів, з метою мінімізації ризиків та

конфліктів автори [5] вбачають у процесі реалізації механіз0

му корпоративної соціальної відповідальності.

Варто зробити доповнення та уточнення до наведеного

вище. Дійсно, стейкхолдери розділяють ризики разом із влас0

никами підприємства, інвесторами та самим підприємством, але

в процесі інвестиційної діяльності це впливає на рівень інвести0
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ційної безпеки усіх перелічених суб'єктів, у тому числі і на кінцеві

фінансові результати стейкхолдерів, а також на зміну рівня їх

інвестиційної безпеки. Очевидно, що зміна рівня інвестиційної

безпеки інвестора, підприємства та їх стейкхолдерів впливає на

фінансово0економічні результати діяльності усіх перелічених

суб'єктів та у кінцевому підсумку може привести до зміни їх

фінансово0економічного стану. Тому мінімізацію інвестиційних

та інших ризиків і загроз інвестиційній безпеці слід здійснювати

за допомогою більш широкого кола механізмів, що виходять за

межі корпоративної соціальної відповідальності.

О. Ляшенко відмічає, що управління економічною без0

пекою підприємства зачіпає інтереси різних зацікавлених

груп, які пов'язані з його функціонуванням [7]. Переводячи

це у площину даного дослідження наголосимо, що процес

інвестування здійснює вплив на рівень інвестиційної безпе0

ки стейкхолдерів через зміну ряду показників, зокрема: у

власників — вартість акцій, дивіденди; у працівників — за0

робітна плата, премії, соціальний пакет, створення робочих

місць, умови роботи; у банків та інших інвесторів — платос0

проможність, фінансові результати тощо; у покупців —

якість продукції, рівень сервісного обслуговування тощо; у

постачальників — платоспроможність тощо.

Автори роботи [8] класифікують стейкхолдерів на основі

рівня їх зацікавленості у дотриманні фінансової безпеки

підприємства, розглядаючи визначальні чинники їх впливу че0

рез стейкхолдерів базового рівня корпоративної соціальної

відповідальності, які беруть безпосередню участь у процесі

створення додаткової вартості та мають найвищий рівень зац0

ікавленості у забезпеченні фінансової безпеки підприємства.

З огляду на це, доцільно виокремити також і групи стей0

кхолдерів окремо підприємства — об'єкта інвестування,

поділені за рівнем впливу процесу інвестування на їх інвес0

тиційну безпеку та окремо стейкхолдерів інвестора, поділені

на групи за аналогічним принципом.

Автори роботи [9] при побудові багаторівневої класифікації

економічних загроз стейкхолдерам з урахуванням їх належності

до підприємства та згідно з якою вони поділяються на загрози

внутрішнім стейкхолдерам (працівникам і менеджерам різних

рівнів) та зовнішнім (державі, акціонерам, кредиторам, інвесто0

рам, дебіторам тощо). Зовнішні стейкхолдери, своєю чергою,

можуть поділятися за рівнями віддаленості від самого підприє0

мства, а саме: зовнішні стейкхолдери першого рівня: акціонери,

дебітори, кредитори тощо; другого рівня: власники зовнішніх

стейкхолдерів першого рівня; третього рівня: власники зовнішніх

стейкхолдерів другого рівня [9].

Отже, усе вищенаведене вказує на необхідність введен0

ня поняття "інвестиційної безпеки стейкхолдерів" та його

комплексному й поглибленому аналізі.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, у науковій літературі поза увагою зали0

шилося питання безпосередньо інвестиційної безпеки інве0

стора, а не тільки його ризиків і загроз і, відповідно, інвес0

тиційної безпеки різних стейкхолдерів, причому як самого

підприємства — об'єкта інвестування, так і стейкхолдерів

його інвестора (інвесторів).

Напрямом подальшого дослідження є конкретизація

ризиків та загроз інвестиційній безпеці інвестора, підприє0

мства — об'єкта інвестування та їх стейкхолдерів, а також

дослідження оцінювання того, як зміна інвестиційної без0

пеки впливає на інші складові економічної безпеки інвесто0

ра, підприємства — об'єкта інвестування та їх стейкхолдерів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснення підприємницької діяльності в сучасних

умовах вимагає від менеджменту підприємства засто0

сування сучасних технологій управління, спрямованих

на посилення конкурентних переваг суб'єкта господа0

рювання. Сучасне ринкове середовище настільки швид0

ко змінюється, що підприємства не встигають адапту0

ватися до нових реалій. Відповідно, щоб ефективно

здійснювати фінансово0господарську діяльність влас0

ники, менеджери повинні не просто здійснювати управ0

ління, а й впроваджувати інструменти стратегічного ме0

неджменту. Стратегічне управління повинне забезпечу0

вати розробку стратегії підприємства, яка буде спрямо0

вана на побудову оптимальної моделі перспективи май0

бутнього розвитку бізнесу суб'єкта господарювання.

Необхідно зазначити, що стратегічне управління

виникло під дією як зовнішніх, так і внутрішніх факторів

оточуючого соціально0економічного середовища. Фун0

даментальна основа стратегічного управління сформу0
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валася еволюційно, пройшовши відповідний трансфор0

маційний процес, а саме: поточне планування та бюд0

жетування — довгострокове планування — стратегіч0

не планування — стратегічне управління — стратегічне

підприємництво. Єдиного загального підходу до розвит0

ку стратегічного менеджменту не існує, оскільки даний

вид управління постійно розвивається, вдосконалюєть0

ся та адаптується до умов та потреб суспільства.

Слід чітко усвідомлювати, що формування страте0

гічного менеджменту, як методології сучасного менед0

жменту, на сьогодні не закінчилося. Економічні кризи,

загострення конкурентної боротьби, використання су0

часних досягнень науково0технічного прогресу створю0

ють умови для зародження нової управлінської кон0

цепції. Всю драматичність ситуації, її квінтесенцію де0

тально характеризують наступні слова: "У швидкоплин0

ному світі високих технологій ваш завтрашній конкурент

може не бути сьогоднішнім противником, він може

навіть і не існувати в даний момент" [6].
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Враховуючи вищезазначене, доцільно наголосити,

що в реаліях сьогодення існують об'єктивні причини за0

родження нового етапу розвитку стратегічного управ0

ління, який повинен базуватися на концепції динаміч0

них можливостей і найбільш динамічними ресурсами по0

трібно вважати знання та інновації. Поява нових скла0

дових компонентів перспективного напряму менеджмен0

ту не означає відмову від попередніх форм, а являється

наслідком еволюції розвитку управлінської платформи,

яка узагальнює, зберігає та адаптує основні досягнен0

ня, методи, форми попередніх фаз стратегічного управ0

ління до моделі розвитку як національної, так і світової

економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теоретичних та практичних аспектів

розвитку стратегічного менеджменту присвятили свої

наукові праці І. Ансофф, Г. Мінцберг, В.С. Просалова,

І.А. Ігнатьєва, З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, В.С. Ка0

тькало, М.В. Бражник та ін.

У зв'язку з постійно зростаючою необхідністю зас0

тосування стратегічного підходу до управління, ракурс

дослідження розвитку даної віхи економічної науки яв0

ляється постійно актуальним об'єктом для досліджен0

ня.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою написання статті є обгрунтування необхід0

ності та доцільності виокремлення в управлінні нової

форми стратегічного менеджменту, яка базуватиметь0

ся на знаннях та інноваціях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний етап розвитку економіки характеризуєть0

ся такими визначальними термінами, як "економіка

знань", "когнітивна економіка" та "інноваційна еконо0

міка".

Знання дозволяють генерувати безперервний потік

нововведень, який відповідає мінливим динамічним по0

требам, а досить часто й формує ці потреби. Знання

лише тоді мають значення в економічному сенсі, коли

вони реалізуються у формі інновацій. Діяльність із ви0

робництва, поширення й використання знань у сучасній

економіці відіграє важливу роль, визначає її істотні риси,

темпи розвитку. Між наукою й технологією виникає нова

взаємодія — все більше секторів економіки стають на0

укомісткими, зростає частка інвестицій у знання, осві0

ту, нематеріальні активи. Мова йде, передусім, про клю0

чове значення людського (інтелектуального) капіталу,

який за певних інституційних умов перетворюється на

найважливіший чинник розвитку економічної системи,

заснованої на знаннях [15].

Слід зазначити, що економіка знань — це економі0

ка нового типу, що збігається з традиційною за цілями,

але відмінного від неї домінуючим продуктом (знання0

ми), організацією управління даним продуктом (в на0

слідок зміни об'єктивних законів управління), значен0

ням людського капіталу (як творця інтелектуального ка0

піталу). Управління людськими ресурсами в економіці

знань набуває нових обрисів. Інноваційність, здібність

до змін формують характер організаційної цінності, а

кваліфікація персоналу, залежно від вкладу в інтелек0

туальний капітал компанії, стає необхідністю [9].

Економіка знань, що прийшла на зміну традиційній

економіці, має ряд характерних рис. По0перше, вона ха0

рактеризується хвилями інновацій; по0друге, продукти

та послуги виявляються взаємопов'язаними; по0третє,

виробництво включає складний міждисциплінарний

комплекс. Успіх у сучасному економічному світі стає за0

лежним не тільки від вироблених в минулому способів

ведення справ, а й значною мірою від динамічних

здібностей компаній, які дозволяють трансформувати

наявні способи отримання результату відповідно до змін

ситуації [4].

На основі проведених досліджень можна зробити

висновки, що для економіки XXI ст. характерні наступні

ключові моменти:

— одним з головних ресурсів підприємства є знан0

ня, а традиційні фактори виробництва (земля, праця, ка0

пітал) займають другорядну позицію;

— домінуючу позицію на ринку займають підприє0

мства, які використовують прогресивні технології;

— для посилення можливостей адаптації до змін в

економічних процесах управлінський персонал підприє0

мства повинен володіти знаннями і навичками, які спри0

ятимуть створенню та реалізації ефективних та прогре0

сивних стратегічних рішень;

— конкурентоспроможність суб'єкта господарю0

вання залежить від знань та інновацій, які практично не

реально скопіювати конкурентам;

— попитом користуються креативні та висококва0

ліфіковані працівники, які орієнтовані на кар'єрну пер0

спективу.

Таким чином, науково0інноваційна діяльність стає

одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки дер0

жави та суб'єктів господарювання. Досягти успіху і зай0

няти домінуючі позиції на ринку можуть інноваційно0

спрямовані підприємства.

Український економіст, академік В.Г. Андрійчук

справедливо констатує, що суспільству необхідно зо0

середжуватися вже не тільки і не стільки на різкому зро0

станні масштабів виробництва, як на динаміці розвит0

ку. Тобто оперативності практичного впровадження

інновацій та високоефективних технологій як визначаль0

ного фактора економічного поступу [1].

Стратегічні інновації визначають можливості пере0

гляду існуючої бізнес0моделі способами, які створюють

конкуренту перевагу та нову цінність для клієнтів, стей0

кхолдерів. Стратегічні інновації мають стверджувальний

характер, оскільки враховують розвиток нових бізнес0

моделей, зміни стратегій. Вони можуть супроводжува0

тися пошуком дефіцитних ресурсів, формуванням і роз0

витком ключових компетенцій, стійких конкурентних

переваг у майбутньому [14].

У розвинутих країнах світу на сьогодні відбуваєть0

ся стрімке зростання індустрії знань при одночасному

скороченні матеріального виробництва [13]. А для ха0

рактеристики результатів діяльності компанії викорис0

товується спектр кількісних показників (ринкова

вартість компанії, віддача активів, віддача власного ка0

піталу тощо) і якісних показників (рівень інноваційності,

швидкість реакції на зовнішні зміни, рівень конкурен0
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тоспроможності та інші характеристики діяльності

підприємства, оцінені експертним шляхом) [2].

Таким чином, у XXI ст. знання стають новим джере0

лом економічного добробуту, стимулом інноваційних

процесів і ключовою конкурентною перевагою як ком0

паній, так і нації вцілому [8].

Багатоаспектність, неоднозначність та важливість

категорії "знання" в науковій літературі та практичній

діяльності суб'єктів господарювання, спричинило існу0

вання значної кількості підходів до інтерпретації. З ме0

тою поглибленого розуміння терміну "знання" досліди0

мо даний понятійних апарат.

У вільній енциклопедії "Вікіпедія" зазначено, що знан0

ня — це форма існування і систематизація результатів

пізнавальної діяльності людини. Також існує трактування

даного терміну як суб'єктивного образу, об'єктивної ре0

альності, тобто адекватне віддзеркалення зовнішнього і

внутрішнього світу в свідомості людини у формі уявлень,

понять, думок, теорій. У широкому сенсі, досліджувана

дефініція означає сукупність понять, теоретичних побудов

і уявлень, а у вузькому сенсі — дані, інформація [5].

Канадський дослідник Г. Мінцберг пояснює, що: "…

знання, з яким має справу стратегічне мислення, не є

інтелектуальним, не являється аналітичним узагальнен0

ням, ні абстрактними фактами і цифрами. У більшій мірі

це особисте знання, внутрішнє розуміння, споріднене

"почуттю матеріалу" у майстра. Якщо факти доступні

кожному, то таке знання — лише не багатьом" [12].

З позиції сучасного суспільного світогляду управ0

ління знаннями повинно стати одним із ключових стра0

тегічних пріоритетів суб'єкта господарювання, спрямо0

ваних на досягнення стійких конкурентних переваг і

підвищення цінності підприємства.

В.Є. Расков наголошує, що знання не можуть бути

об'єктом управління. Інструменти управління лише по0

бічно впливають на процеси трансформації знань через

створення організаційного контексту. Основним об'єк0

том управління є індивід [10].

Т.А. Гараніна, цитуючи Л. Едвінсона, акцентує ува0

гу на необхідності трансформувати людський капітал в

інноваційний, який, у свою чергу, має бути захищений

правами власності. Таким чином, чим більшою кількістю

зареєстрованих об'єктів інтелектуальної власності во0

лодіє компанія, тим більше вона має можливостей ство0

рення і підтримки стійких конкурентних переваг [3]. Ка0

піталізація можливостей підприємства до інновацій

сприяє підвищенню рівня інноваційності суб'єкта гос0

подарювання.

Стратегічне управління бізнесом в своєму звично0

му вигляді вирушає в історію. Бізнес стає все більш

прагматичним, планування — короткостроковим, а

інновації і наука — ключовими чинниками зростання

[11].

Узагальнення наукових поглядів з досліджуваної

проблематики дозволяє констатувати, що в умовах сьо0

годення стратегічний менеджмент повинен базуватися

на концепції динамічних можливостей, а головними ди0

намічними ресурсами необхідно вважати знання та інно0

вації.

Погоджуємося з думкою А.М. Макарова, що сьо0

годні правомірно говорити про становлення нового,

перетворюючого стратегічного менеджменту, голов0

ним завданням якого є не планування довгостроко0

вого виживання, а своєчасна трансформація фірми,

в якій успіх вбачається в доданій цінності підприєм0

ства [7].

У зв'язку з вищевикладеним, закономірною необ0

хідністю є виділення нової форми розвитку стратегіч0

ного управління — стратегічного менеджменту знань та

інновацій.

На думку автора, стратегічний менеджмент знань та

інновацій — це процес управління інтелектуальним по0

тенціалом працівників (новаторів), інноваційними про0

цесами та іншими ресурсами підприємства з метою

підвищення конкурентоспроможності, цінності, інвести0

ційної привабливості та зростання вартості бізнесу су0

б'єкта господарювання з урахуванням умов зовнішньо0

го середовища.

На рисунку 1 представлено системну єдність пред0

метно0цільових складових стратегічного менеджменту

знань та інновацій у відповідності до запропонованого

визначення.

Стратегічний менеджмент знань та інновацій є по0

хідним від стратегічного, інноваційного менеджменту

та менеджменту знань. Особливість даної форми

стратегічного менеджменту полягає в тому, що першо0

черговим пріоритетним завданням являється підвищен0

ня конкурентоспроможності, цінності, інвестиційної

привабливості та зростання вартості бізнесу, а довго0

строкова перспектива являтиметься питанням другого

порядку.

На рисунку 2 представлено місію стратегічного ме0

неджменту знань та інновацій.

Виокремлення нової форми стратегічного менедж0

менту вимагає перегляду підходів до інтерпретації стра0

тегії. Відповідно, у межах даної концепції, стратегія по0

Підприємство, 
функціональна сфера 

підприємства, потенціал 
підприємства 

Інновації, інноваційна 
діяльність, інноваційні 
процеси, економічні 

відносини між учасниками 
ринку інновацій 

 
 

Знання 

Рис. 1. Взаємозв'язок складових стратегічного менеджменту знань та інновацій
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винна розглядатися як сукупність методів (традиційних,

економіко0математичних, евристичних, когнітивних та

ін.) моделювання бізнесу підприємства, реалізація яких

забезпечить зниження рівня невизначеності розвитку

підприємства і сприятиме зміцненню конкурентоспро0

можності та підвищенню цінності суб'єкта господарю0

вання в ринкових умовах.

Проводячи наукові дослідження відносно науково0

інноваційної спрямованості стратегічного менеджмен0

ту, не можна оминути ряд ключових проблемних питань.

На сьогодні, у зв'язку з фінансовою кризою, рівень дер0

жавного фінансування інноваційних проектів досить

низький. Суб'єктам господарювання не вистачає влас0

них ресурсів фінансування науково0інноваційної діяль0

ності, а кількість державних програм, що фінансуються

з бюджету, з кожним роком зменшується. Також одним

з негативних чинників розвитку стратегічного менедж0

менту, орієнтованого на знання та інновації, є недоско0

налість вітчизняного законодавства з питань науки та

інновацій.

Для вирішення проблемних питань у перспективі

доцільно на державному рівні:

— вдосконалювати законодавчо0нормативну базу

з питань науки та інновацій, враховуючи постійні

зміни;

— створити стійку платформу для розвитку іннова0

ційних проектів соціально0економічного розвитку

підприємств, галузей та економіки країни;

— акцентувати увагу на пріоритетності інновацій та

науки;

— активізувати створення регіональних галузевих

науково0технологічних парків;

— врахувати зарубіжний досвід інноваційної по0

літики;

— запровадити ефективні механізми стимулюван0

ня розвитку творчого потенціалу працівників та ін.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають змогу констатувати, що

сучасний напрям розвитку економіки потребує докорін0

них змін, вдосконалення стратегічного управління. Відпо0

відно, для здійснення ефективної господарської діяльності

керівники, власники та інші зацікавлені особи повинні за0

стосовувати стратегічний підхід в управлінні, який базува0

тиметься на знаннях та інноваціях. Впровадження страте0

гічного менеджменту знань та інновацій сприятиме досяг0

ненню поставлених цілей, виявленню напрямків реалізації

управлінських рішень, створенню стійких конкурентних

переваг, забезпеченню сталого економічному розвитку,

підвищенню цінності та вартості підприємства.
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забезпечення сталого розвитку інноваційної інфраструктури в галузях 
економіки 

підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості підприємства та 
галузі 

активізація інноваційних процесів

вибір перспективних технологій розвитку відповідного сектору 
економіки країни

моделювання інноваційної стратегії розвитку підприємств, адаптованої 
до постійних змін умов зовнішнього середовища 

деталізоване та точне планування місії суб’єкта господарювання та 
визначення пріоритетних цілей, стратегій на різних організаційних 
рівнях 

впровадження та апробація сучасних прогресивних бізнес-стратегій, 
функціональних та операційних стратегій 

підвищення конкурентоспроможності підприємства та галузі вцілому 

переорієнтація та диверсифікація виробництва 

вдосконалення кадрового забезпечення підприємств

підвищення мотивації працівників та розвиток творчого потенціалу 
працівників суб’єкта господарювання

акумулювання ресурсів підприємства для досягнення стратегічних цілей 

покращення фінансово-господарського становища суб’єкта 
господарювання та галузі

підвищення конкурентоспроможності, цінності, інвестиційної 
привабливості та зростання вартості бізнесу підприємства 

Рис. 2. Місія стратегічного менеджменту знань та інновацій
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливість систематизації моделей поведінки кор0

порацій в ході реалізації принципів сталого розвитку зу0

мовлена зростаючим впливом сталого розвитку бізне0

су на якість життя населення і стан всього громадянсь0

кого суспільства. Основними причинами посилення ува0

ги до принципів сталого розвитку бізнесу в останні роки

є: підвищення ролі нематеріальних факторів економіч0

ного зростання, пов'язаних з розвитком людського по0

тенціалу; перетворення бізнесу в рівноправного парт0

нера соціального розвитку; посилення впливу великих

компаній на економічний розвиток в умовах глобалі0

зації.

Соціальна ринкова економіка передбачає функціо0

нування економічного ладу, орієнтованого на досягнен0

ня фундаментального балансу інтересів економічної,

соціальної і суспільної ефективності, високого рівня і

якості життя. Двадцятирічний період економічної транс0

формації в Україні свідчить, що концептуальні засади

сталого розвитку економіки поки не покладено в осно0

ву економічних реформ у найближчому майбутньому,

хоча і просування ідей сталого розвитку є дуже важ0

ливим для підприємств, національного господарства і

Української спільноти. Мова йде, зокрема, про забез0

печення інвестиційних гарантій прав акціонерів та їх прав
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THE SOCIAL DIMENSION OF CORPORATE MODELS OF IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES
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У статті виявлено новітні найбільш поширені національні інституційні моделі реалізації сталого
розвитку, визначено внутрішній зміст елементів, які формують якісний розвиток економічної, соц#
іальної та екологічної сфери. Обгрунтовано причини домінування одних та низький рівень пошире#
ності інших національних інституційних моделей реалізації сталого розвитку. Також у статті автор
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ють створенню дієвої системи залучення корпорацій до реалізації принципів сталого розвитку.

The article reveals the latest the most common national institutional model for the implementation of
sustainable development, defined in the content elements that form the qualitative development of
economic, social and environmental spheres. Justified reasons for the domination of some and the low
prevalence of other national institutional models for the implementation of sustainable development.
Also in the article the author focuses on the problems and prospects of implementation of sustainability
practices in Ukraine, namely, reasonably optimal model of sustainable development and identifies the
main obstacles that hamper the establishment of an effective system for attracting corporations to
implement the principles of sustainable development.
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Key words: model, development, trends, problems, Corporation, state, competitiveness.

на вибір своїх дій, контроль та моніторинг економічно0

го потенціалу компаній з метою запобігання надмірних

соціальних витрат, що є непосильним тягарем для насе0

лення або його частини, гарантії щодо дотримання прин0

ципів у відносинах з найманими працівниками з ураху0

ванням їх права на інформацію, внесення пропозицій,

участь в управлінні компанії. Населення країни слабо

консолідовано з причин відсутності розвинутого грома0

дянського суспільства і не може цивілізованими мето0

дами впливати на державу в силу відсутності відповід0

них інститутів, яким можна було делегувати свої права і

очікувати результативного їх використання. Вкладення

бізнесу в сталий розвиток не стимулюються державою,

тому ріст і масштаби інвестицій бізнесу істотно не

збільшуються. Ситуація ускладнюється збереженням

недовіри до бізнесу з боку суспільства та іноземних

контактних аудиторій, які не бачать реального внеску

національних підприємств в сталий розвиток і не мають

відкритої інформації про стан справ в даній сфері діяль0

ності. В даний час у нашій країні реальну активність в

області сталого розвитку виявляє невелика кількість

підприємств, які усвідомлюють значущість цієї роботи

для свого стратегічного розвитку, підвищення іміджу в

суспільстві і успішної взаємодії з західними партнерам.

Це дозволяє стверджувати, що наша країна знаходить0
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ся на початку шляху формування соціальної ринкової

економіки та її інституційних основ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці поведінки корпорацій в сфері реалі0

зації принципів сталого розвитку присвячено достатню

кількість аналітичних узагальнень, серед яких, зокре0

ма, проблематиці даної статті відповідають праці таких

вчених, як: Н.М. Андрєєва [7], В.О. Бараннік [7], Є.В. Хло0

бистов [7], О.К. Добикін [3], В.С. Рижиков [3], М.Є. Ко0

котько [3], Т.Д. Костенко [3].

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Слід підкреслити, хоча сталий розвиток є загально0

відомою концепцією, але моделі її реалізації знаходять0

ся тільки на стадії формування. Тому недостатньо дос0

лідженими залишаються питання систематизації пове0

дінки корпорацій в ході реалізації принципів сталого

розвитку.

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, існує нагальна потреба обгрунтувати

найбільш перспективні моделі поведінки корпорацій в

ході реалізації принципів сталого розвитку в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Слід відзначити, що у кожній країні стилі реалізації

сталого розвитку формуються під впливом національ0

ної економіки та її специфіки. Принципова відмінність

моделей визначається тим, що бізнес самостійно виз0

начає міру свого вкладу в розвиток суспільства. Офіційні

і неофіційні інститути виробляють узгодження суспіль0

них інтересів, які потім трансформуються в обов'язкові

вимоги до бізнесу. Вивчення теоретичних опрацювань

та аналітичних звітів, що торкаються проблем реалізації

практик сталого розвитку в корпоративних структурах

[1], дає змогу систематизувати наявні моделі поведінки

у країнах світової економіки [7]. У світі існує кілька мо0

делей поведінки корпорацій в ході реалізації принципів

сталого розвитку, кожна з яких відображає суспільно0

економічний уклад, який історично склався в тій або

іншій країні, та устрій суспільства, який сформувався під

впливом зовнішніх і внутрішніх чинників [9].

Показовим прикладом реалізації практик сталого

розвитку серед корпорацій є приклад США. Особливість

американської моделі поведінки корпорацій в ході реа0

лізації принципів сталого розвитку полягає у тому, що ак0

тивність у цьому напрямку ініціюється самими компанія0

ми і передбачає максимальну самостійність у визначенні

свого суспільного внеску. У США в

більшості корпорацій соціальна складо0

ва практик сталого розвитку поширюють0

ся не тільки на сферу охорони здоров'я

та благодійність, вона також поширюєть0

ся на сферу мистецтва і культури, а та0

кож науки, університетської освіти, чого

не можна сказати про європейські краї0

ни, де високі податки стали причиною пе0

ренесення відповідальності за фінансу0

вання цих напрямків на державу [1]. Така

система зарекомендувала себе як дієва,

оскільки активізація вищезазначених заходів супровод0

жується зменшенням заощаджень населення та

збільшенням споживчих витрат. Якщо акцентувати увагу

на ефективності тієї чи іншої системи реалізації сталого

розвитку на певній економічній території, то споживчі вит0

рати є, на нашу думку, досить наочним прикладом.

Так, споживчі витрати США в 2013 році дорівнюва0

ли 13697.6 млрд дол. і займали 1 місце в світі. Частка

споживчих витрат США у світі складала 25.2%. Спо0

живчі витрати на душу населення в США в 2012 році до0

рівнювали 43141.1 дол., займали 10 місце в світі, і були

на такому ж рівні, як споживчі витрати на душу насе0

лення в Данії (43865.2 дол.), в Швеції (41498.5 дол.).

Споживчі витрати на душу населення в США були

більше, ніж споживчі витрати на душу населення в світі

(7686.3 дол.) на 35454.8 дол. [9,4].

Споживчі витрати на душу населення в США були

більше споживчих витрат на душу населення в Канаді

(40416.2 дол.), на Багамах (18135.6 дол.), в Мексиці

(7765.2 дол.), на Кубі (5469.6 дол.). Також доцільне

порівняння споживчих витрат США в 2012 році і країн

лідерів. Споживчі витрати США були більше споживчих

витрат Японії (4850.7 млрд дол.) в 2.8 рази, Китаю

(4112.6 млрд дол.) в 3.3 рази, Німеччини (2631.7 млрд

дол.) у 5.2 рази. Таким чином, аналіз ефективності реа0

лізації моделей сталого розвитку не виявив очевидної

переваги Американської чи Європейської моделі. Про

це свідчить рейтинг споживчих витрат за 2013 рік, що

представлений на рисунку 1.

На противагу Американській моделі поведінки кор0

порацій в ході реалізації принципів сталого розвитку,

Європейська модель передбачає встановлення держа0

вою більш жорстких юридичних норм, що зобов'язують

компанії неухильно слідувати принципам реалізації ста0

лого розвитку. Відповідні закони існують у Швеції, Гол0

ландії, Франції та ін. Однак неурядові організації відігра0

ють менш помітну роль, ніж у американській моделі. Тим

не менш, поки що Європейська модель, незважаючи на

критику, як і раніше має підтримку більшості громадян

Євросоюзу. На запитання, чи здатна європейська мо0

дель стати засобом подолання труднощів і бар'єром на

шляху соціально0економічного розвитку в нових умо0

вах без шкоди для "соціальної сутності" Європи, вони

дають однозначно позитивну відповідь. Слід додати, що

крім розглянутих вище моделей поведінки промисло0

вих корпорацій в ході реалізації принципів сталого роз0

витку, існують альтернативні — китайська, японська,

російська. Загалом систематизація параметрів моделей

поведінки корпорацій в ході реалізації принципів ста0

лого розвитку представлена на рисунку 2.
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Рис. 1. Рейтинг споживчих витрат у світі за 2013 р.
Джерело: [9; 6].
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Слід підкреслити, що саме американська та євро0

пейська моделі, на відміну від існуючих, поширені юри0

дично в міжнародних організаціях в сфері реалізації

сталого розвитку. Справа в тому, що корпорації, які

працюють на засадах інших моделей сталого розвитку,

в ході експансії повинні працювати згідно з правилами

приймаючих територій. А якщо брати до уваги інститу0

ційну структуру новітньої світогосподарської системи,

то правила поведінки в сфері сталого розвитку формує

система Організації Об'єднаних Націй. В рамках такої

системи корпорації, що співпрацюють із територіями,

де склались саме правила реалізації сталого розвитку

за шаблонами ООН, мають будувати свій бізнес саме за

підходами американської та європейської моделей.

Однак це не означає, що вищезазначені моделі мають

високий ступінь задоволеності всіма елементами сис0

теми реалізації сталого розвитку [9, 1].

Що стосується українських реалій щодо моделей по0

ведінки промислових корпорацій в ході реалізації прин0

ципів сталого розвитку, то незважаючи на кілька десятиріч

практичного використання, визначення акцентів в націо0

нальних масштабах залишається предметом дискусій. Ос0
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Рис. 2. Систематизація параметрів Американської та Європейської моделей поведінки
корпорацій в ході реалізації принципів сталого розвитку
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кільки провідне місце у просуванні ідей сталого розвитку

належить міжнародним організаціям, саме запропоновані

ними підходи в Україні набули найбільшого поширення.

Тим не менш, реалізація принципів сталого розвитку

на сьогодні в Україні гальмується інституційними перешко0

дами, які не дають змоги налагодити адекватний діалог

зацікавлених сторін та встановити між ними збалансовані

і взаємовигідні відносини. Серед проблем, які стримують

формування інституційної системи реалізації принципів

сталого розвитку, основними, на наш погляд, є наступні:

— відсутність чіткого розуміння концепції сталого

розвитку;

— недосконалість законодавчої й нормативно0пра0

вової бази, що регулює можливості участі бізнесу в про0

грамах з соціального, екологічного чи економічного ха0

рактеру;

— нерозвиненість механізмів фінансово0кредитної,

податкової й організаційної підтримки розвитку стало0

го розвитку бізнесу з боку державних та регіональних

органів влади;

— розгалужені соціальні зв'язки між основними гру0

пами зацікавлених сторін (стейкхолдерів) [6].

Результати соціологічного опитування, проведеного

Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН

України та благодійним фондом "Інтелектуальна перспек0

тива", свідчать про те, що більш як третина комерційних

організацій не приймає безпосередньої участі у підтримці

соціального розвитку регіонів. Цікавим фактом останніх

років є те, що населення очікує на благодійну допомогу

передусім від комерційних структур, а вже потім від дер0

жави та її органів соціальної опіки. Це свідчить про дея0

ку переорієнтацію настроїв населення та їх відмову від

патерналістських очікувань стосовно держави.

Таким чином, систематизація моделей поведінки

корпорацій в ході реалізації принципів сталого розвит0

ку свідчить про те, що на теперішній час превалюючими

є Американська та Європейська моделі, які на відміну

від існуючих поширені юридично в міжнародних орга0

нізаціях. Тому корпорації, що працюють на засадах

інших моделей сталого розвитку, в ході експансії по0

винні працювати згідно з правилами приймаючих тери0

торій. Якщо ж брати до уваги інституційну структуру

новітньої світогосподарської системи, то правила пове0

дінки в сфері сталого розвитку формує система Орган0

ізації Об'єднаних Націй. Тому пріоритетом для розбу0

дови концепції сталого розвитку на національному рівні

повинна стати орієнтація на міжнародні стандарти та

правила, які дають змогу на якісно новому рівні задо0

вольняти потреби корпорацій та суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

З перших років незалежності економіка України рефор0

мувалась з метою впровадження та розвитку ринкових відно0

син. Такі зрушення були спрямовані на створення нових

інститутів та формування відповідної нормативної бази.

Вони мали як позитивні, так і негативні наслідки. Зрештою,

на початку двотисячних років дослідники дійшли згоди щодо

в цілому успішного завершення ринкової трансформації.

Такий висновок знайшов підтвердження в нормативних до0

кументах США та Європейського Союзу, які надали Україні

статус країни з ринковою економікою. У цей же час перма0

нентні проблеми української економіки, а також відсутність

істотних позитивних наслідків реформ, запропонованих

міжнародними установами, роблять нагальною перевірку

дієздатності ринкових відносин в нашій країні.
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THE CURRENT STATE OF THE MARKET ECONOMY IN UKRAINE

У статті досліджується сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні. Розглянуто кри#
терії, за якими США та Європейський Союз надали нашій країні ринковий статус. Також про#
аналізовані такі показники, як індекс економічної свободи, індекс глобальної конкурентоспро#
можності та легкість ведення бізнесу. Розглянуто механізм їх розрахунку. При дослідженні
індексу економічної свободи основну увагу приділено свободі від корупції, державним витра#
там та свободі інвестицій. При оцінці індексу глобальної конкурентоспроможності акцент зроб#
лено на ефективності товарних ринків та розмірах ринку. Констатується, що значення розгля#
нутих показників в Україні, нижче, ніж в середньому в регіоні. Зроблено висновки про не#
відповідність отриманого ринкового статусу реальному стану економіки нашої країни. Виділені
чинники, які стримують розвиток ринкових відносин, а також ті, які створюють передумови для
подальшої ринкової трансформації.

The current state of the market economy in Ukraine is investigated in the paper. Criteria that the
USA and the European Union have provided our country market status are considered. Such factors
as the index of economic freedom, index of global competitiveness and doing business are analyzed
too. The mechanism of their calculation is mentioned. The main attention is made on freedom from
corruption, government spending and investment freedom in the study of Index of economic freedom.
The focus is made on the goods market efficiency and market size in assessing of the global
competitiveness index. It is noted that the value of the considered indicators in Ukraine lower than
the average in the region. The conclusions are made about the discrepancy obtaining market status
to the real state of the economy. Factors that restrict the development of market economy, as well
as those that set the basis for further market transformation are highlighted.

Ключові слова: бізнес, економічна свобода, конкурентоспроможність, корупція, права власності, рин#

кова економіка, ринок.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ринкової трансформації транзитивного типу

та аналіз сутності ринку на сучасному етапі є предметом дос0

лідження багатьох вчених. Серед найбільш цікавих робіт

вітчизняних науковців слід відзначити праці М. В. Білоусен0

ка, З. М. Борисенко, А. С. Гальчинського, А. А. Гриценка,

О. В. Пустовойта та інших. Разом із тим, на нашу думку, в

них недостатньо уваги приділено з'ясуванню ступеня

зрілості та дієздатності ринкових відносин в Україні на су0

часному етапі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою статті є оцінка розвитку ринкової економіки в

Україні на основі показників економічної свободи, гло0

бальної конкурентоспроможності та легкості ведення

бізнесу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2005 році в Спільній заяві саміту "Україна — ЄС" була

озвучена оцінка Європейської Комісії про те, що "Україна

виконала технічні критерії, необхідні для надання ринково0

го статусу", також лідери ЄС "привітали підтримку з боку

країн0членів ЄС рішення надати Україні ринковий статус на

цій основі" [9]. Згодом такий статус був закріплений Поста0

новою Ради Європейського Союзу № 2117/2005 від 21 груд0

ня 2005 року. У цьому документі було вказано, що "зважа0

ючи на значний прогрес, який досягла Україна у напрямі

встановлення умов ринкової економіки", необхідно виклю0

чити Україну з переліку країн із неринковою економікою [3,

p. 17]. Коментуючи це рішення, Президент України на той

час Віктор Ющенко назвав його не тільки головним резуль0

татом саміту, але і політичним [10]. Така оцінка, на нашу дум0

ку, може свідчити про те, що формальне надання ринково0

го статусу не в повній мірі відображає реальний стан справ.

Для того, щоб зробити висновок про наявність та

дієздатність ринкової економіки в Україні, необхідно про0

аналізувати критерії, якими керуються в Європейському

Союзі при визнанні країни ринковою або неринковою.

Рішення щодо надання статусу країни з ринковою еко0

номікою приймається на основі аналізу її економіки за п'ять0

ма критеріями [2, с. 5—6]. Аналіз дозволяє зробити висно0

вок, чи досягла країна такого рівня, що ціни та витрати мо0

жуть бути надійно використані при антидемпінгових розсл0

ідуваннях. Ці п'ять критеріїв передбачають, що економіка

досліджуваної країни характеризується наступним:

— має місце низький рівень державного впливу на роз0

поділ ресурсів та рішення підприємств (як прямий, так і опо0

середкований, наприклад, шляхом фіксованих цін або по0

даткової дискримінації, торгових та валютних режимів);

— відсутні викликані державою спотворення, пов'язані

з приватизацією та використанням неринкових систем

торгівлі та компенсацій;

— існує та діє прозоре та недискримінаційне за0

конодавство, яке забезпечує адекватне корпоративне управ0

ління (застосування міжнародних стандартів фінансової

звітності, захист акціонерів, публічний доступ до інформації

про компанію);

— існує та діє узгоджена, ефективна і прозора система

законів, що забезпечує повагу прав власності та функціону0

вання дієздатного режиму банкрутства;

— існує фінансовий сектор, який діє незалежно від дер0

жави.

Для отримання технічного статусу ринкової економіки

необхідно, щоб економіка відповідала всім п'яти критері0

ям.

Ринковий статус був наданий Україні також і Мініс0

терством торгівлі США, про що було повідомлено 17 люто0

го 2006 року у відповідному прес0релізі [7]. У цьому ж до0

кументі було вказано, що Міністерство торгівлі США вико0

ристовувало шість критеріїв при визначенні ринкового або

неринкового статусу економіки України. Ці критерії вклю0

чали в себе ступінь конвертованості валюти, можливість

встановлення ставок заробітної плати шляхом вільних пе0

реговорів, обмеження на іноземні інвестиції, наявність дер0

жавної власності або контролю над виробництвом, існуван0

ня державного контролю над розподілом ресурсів, а також

інші відповідні фактори.

Не піддаючи сумніву висновки ЄС та США, розглянемо

інші показники, за якими можна оцінити розвиток ринкових

відносин в Україні. На нашу думку, ними можуть бути індекс

економічної свободи, індекс глобальної конкурентоспро0

можності та легкість ведення бізнесу.

Індекс економічної свободи розраховується як середнє

арифметичне від 10 показників. Серед них: свобода бізне0

су, свобода торгівлі, податкова свобода, державні витрати,

грошова свобода, свобода інвестицій, фінансова свобода,

захист прав власності, свобода від корупції, свобода трудо0

вих стосунків. Кожен із індексів є рівнозначним і оцінюєть0

ся за шкалою від 0 до 100 (показник 100 відповідає макси0

мальній свободі). За загальним індексом країни діляться на

вільні (з показником від 80 до 100), в основному вільні (70—

79,9), помірно вільні (60—69,9), в основному невільні (50—

59,9) та деспотичні (0—49,9).

Україна з показником індексу економічної свободи 49,3

посіла в 2014 році 1550те місце, опинившись серед деспо0

тичних країн [1, p. 439]. Незважаючи на зростання індексу

на 3,0 пункти протягом останнього року, Україна займає

останнє місце в європейському регіоні. До того ж, значення

індексу 49,3 є нижчим, ніж у середньому в світі (60,3). У цей

ж час слід відзначити значне зростання за п'ятьма з десяти

показниками економічної свободи, передусім свободою

бізнесу, державними витратами, грошовою свободою.

Найвищі місця Україна займає за свободою торгівлі та

грошовою свободою (420ге та 550те, відповідно). Найнижчі

— за свободою від корупції, державними витратами та сво0

бодою інвестицій (1510ше, 1560те, 1640те). Однією з найсерй0

озніших проблем України є корупція і ситуація з нею про0

довжує погіршуватися. Бізнес0магнати отримують фінансо0

ву вигоду від їх тісного зв'язку з провідними політиками;

судова влада є предметом активного політичного тиску і

значною мірою виконує волю виконавчої влади; контраген0

ти не завжди в повній мірі виконують контрактні зобов'я0

зання; завжди існує ризик експропріації [1, p. 440]. Саме

незадовільний стан боротьби з корупцією й ефективності

державного управління, а також відсутність судової рефор0

ми стали однією з причин відмови МВФ у наданні обіцяного

траншу в грудні 2014 року [8].

Розвиток ринкових відносин в Україні можна оцінити

також за допомогою індексу глобальної конкурентоспро0

можності, запропонованого Всесвітнім економічним фору0

мом. За цим індексом наша країна займає 760те місце зі 144

країн [6, p. 13]. Для подальшого аналізу необхідно одразу

відзначити наступне: якщо за певним показником (складо0

вою індексу) Україна займатиме місце вище 50, це означа0

тиме, що за цим показником вона має конкурентні перева0

ги.

Найбільший інтерес для нашого дослідження представ0

ляє шоста група показників (які використовуються для роз0

рахунку індексу глобальної конкурентоспроможності) оск0

ільки стосується вона ефективності ринку товарів і послуг.

Саме ця група є однією з найбільш проблемних для нашої

країни. Лише за торговими тарифами наша країна має кон0

курентні переваги, посідаючи в 2014 році 430тє місце. Най0

нижчі місця Україна займає за наступними пунктами [6, p.

373]:

— вплив оподаткування на стимули до інвестицій — 1370

ме місце зі 144 країн;

— ефективність антимонопольної політики — 1360те

місце;

— ступінь домінування на ринку — 1290те місце;

— вплив регуляторних актів на прямі іноземні інвестиції

— 1250те місце;

— загальний рівень оподаткування — 1230тє місце.

Інтенсивність конкуренції в середині країни є теж до0

волі низькою, оскільки за цим показником наша держава

займає 1010ше місце. За наведеними проблемним показни0

ками наша держава опинилась між такими країнами, як Сер0

бія та Бурунді, Ємен та Аргентина, Ефіопія і Східний Тимор,

Мексика й Шрі Ланка, Єгипет та Гаїті, М'янма й Гайана —

більшість з яких не є ринковими.

Разом із тим Україна має високий потенціал для роз0

витку ринкових відносин, про що свідчить десята група по0

казників "Розмір ринку" [6, p. 373]. Так за розміром внут0

рішнього і зовнішнього ринків наша країна займає 370ме та
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380ме місця відповідно, за обсягом ВВП — 410ше, тобто має

конкурентні переваги. І лише за останнім показником цієї

групи — питомою вагою експорту — Україна формально

не має переваг, посідаючи 540те місце.

Іще одним показником, який, на нашу думку, дозволяє

оцінити розвиток ринкових відносин у країні, є легкість ве0

дення бізнесу. Запропонований Світовим Банком рейтинг

передбачає ранжування економік 189 країн світу [5]. Чим

вище позиція країни в рейтингу легкості ведення бізнесу,

тим більш сприятливим є підприємницьке середовище для

відкриття та функціонування підприємства. Позиція кожної

країни за рейтингом легкості ведення бізнесу визначається

через упорядкування сукупної оцінки, отриманої тією чи

іншою країною за показником віддаленості від передового

рубежу по десяти напрямках. Кожен з напрямів складаєть0

ся з декількох показників, що мають рівне значення для інди0

катора.

Наразі рейтинг для всіх країн складений за станом на

червень 2014 року і Україна займає в ньому 960те місце, зна0

ходячись між Філіппінами та Багамськими Островами [5]. З

одного боку, слід відзначити певний прогрес: наша країна

отримала 61,5 відсоткових пункти, що дозволило їй підня0

тись на 16 позицій вгору у порівнянні з минулорічним рей0

тингом. З іншого — отримані пункти нижче, ніж в середньо0

му для нашого регіону (Європа та Центральна Азія). Більше

того, Україна опинилась у рейтингу нижче Білорусі, Росії,

Молдови та Казахстану [4, p. 8].

Найбільш проблемними в Україні виявились наступні

параметри: розв'язання неплатоспроможності (1420ге місце

у загальному рейтингу), міжнародна торгівля (1540те місце)

та під'єднання до електромереж (1850те місце). Має місце

також і негативна тенденція: за всіма перерахованими па0

раметрами наша країна протягом року опустилась на 1—3

місця [5].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Ринковий статус, який Україна отримала від Європейсь0

кого Союзу та США, не в повній мірі відповідає реальному

стану справ. Так за рівнем розвитку економічної свободи,

яка є основною ознакою ринкового господарства, наша

країна опинилась серед деспотичних країн. Ефективність то0

варних ринків є низькою, а показник легкості ведення бізне0

су нижче, ніж в середньому в регіоні. Стримують розвиток

ринкових відносин в Україні, передусім, розвинена коруп0

ція та надмірне державне регулювання.

Разом із тим українська економіка має значний потенц0

іал для завершення ринкової трансформації, пов'язаний з

розмірами внутрішнього та зовнішнього ринків, а також

обсягом ВВП.

Відсутність в Україні повноцінної ринкової економіки

необхідно враховувати під час проведення економічних і соц0

іальних реформ. Отже, перспективними напрямами подаль0

ших досліджень є, по0перше, узгодження сучасної економ0

ічної політики із неповноцінним ринковим механізмом ук0

раїнської економіки і, по0друге, обгрунтування шляхів ре0

формування самої економіки з метою набуття реального, а

не формального ринкового статусу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес матеріально0технічного постачання (МТП) зай0

має важливе місце у виробничо0господарській діяльності

будь0якого підприємства. Від ефективної роботи в межах

всього ланцюга МТП: формування замовлень, закупівлі ма0

теріально0технічних ресурсів та їх доставки, розподілу і збе0

рігання на складах підприємства   залежить як успішне ви0

конання його виробничих програм, так і ефективність діяль0

ності підприємства в цілому. У цьому зв'язку слід зазначи0

ти, що в структурі витрат підприємства витрати, пов'язані з
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рухом матеріальних потоків, досягають близько 50%. Опе0

ративний контроль цих статей витрат є для суб'єкта госпо0

дарювання одним з головних важелів впливу на вартість

кінцевої продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Протягом останніх років більшість великих підприємств
України, в процесі реорганізації та структурних перетворень

всередині організації, зіткнулися з проблемою відсутності
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універсальної комплексної інформаційної системи реаль0

ного контролю над процесом МТП та прозорості руху

фінансових і матеріальних потоків [1; 2; 3; 4]. Таким чи0

ном, у той час як завдання, пов'язані з управлінням про0

цесами виробництва, отримали значний розвиток в попе0

редні десятиліття, сфера матеріально0технічного поста0

чання продовжує залишатися найбільш ресурсномісткою,

рутинною і малоефективною сферою господарської

діяльності підприємств.

Як відмічається в роботі [5], ефективність виробничо0

економічної діяльності будь0якого підприємства, особливо

в сучасних умовах господарювання, багато в чому залежить

від належного управління забезпеченням матеріально0тех0

нічного постачання виробничих процесів. Важливу роль при

цьому відіграє вдосконалення методичних підходів щодо

способів управління та відповідного інструментарію систе0

ми підтримки прийняття рішень стосовно управління запа0

сами підприємства на підгрунті інформаційного моделюван0

ня з урахуванням ризику.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є моделювання економічних ризиків в про0

цесі матеріально0технічного постачання на гірничо0збагачу0

вальних комбінатах

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі побудови інформаційної моделі раціональ0

ного управління матеріально0технічним постачанням певних

ресурсів підприємства, на нашу думку, доцільно застосува0

ти правила0продукції, сформовані на основі мереж Петрі.

Зокрема при визначенні інтенсивностей потоків замовлень

і потоків їх виконання можна використати певні властивості

дискретної мережі Петрі. Перш за все, такими властивостя0

ми є "безпека" і "обмеженість" мережі та "досяжності", як

основного інструменту аналізу мереж Петрі, який може бути

достатньо ефективним при вирішенні багатьох аспектів уп0

равлінських задач оперативного менеджменту стосовно

контролю протікання та завершення окремих етапів чи опе0

рацій щодо раціонального управління забезпеченням, роз0

поділом і перерозподілом певних матеріальних ресурсів у

процесі функціонування виробничо0економічної системи

підприємства.

У процесі моделювання рівнів інтенсивностей потоків

замовлень і потоків їх виконання необхідно виходити з

того, щоб мережа Петрі, якою моделюється даний процес,

не обов'язково була безпечною, але обов'язково обмеже0

ною. Тобто повинно існувати таке ціле число k, яке не пе0

ревищить певну кількість одиниць ресурсів у будь0якому

фіксованому стані процесу матеріально0технічного поста0

чання та виробництва продукції, представленого мереже0

вою моделлю Петрі. При цьому, в ході моделювання задач

процесу управління матеріально0технічним постачанням

певних ресурсів підприємства, згідно, дискретних харак0

теристик протікання процесу, необхідно здійснювати мо0

ніторинг цих властивостей за допомогою використання де0

рева досяжності.

Аналіз графа дерева досяжності здійснюється шляхом

простого перебору і перевірки кінцевої множини всіх мож0

ливих досяжних маркірувань мережі Петрі та надає відповіді

на питання щодо результату виконання та ритмічності опе0

рацій стосовно забезпечення, розподілу та перерозподілу

окремих матеріальних ресурсів у виробничому процесі

підприємства. Дослідження рівня ритмічності зазначених

операцій засобами мереж Петрі є зручним інструментом для

визначення інтенсивностей потоків замовлень та можливо0

стей їх виконання, що дає змогу, застосувавши підходи теорії

масового обслуговування — визначати граничні ймовірності

станів процесу МТП і трактувати їх, як основні параметри

ризику системи МТП підприємства.

Як зазначалося нами у роботі [6], традиційно мережу

Петрі представляють як сукупність:

},,,{ OITPC = (1),

де Р   кінцева множина позицій; Т   кінцева множина

переходів; І   вхідна функція; О   вихідна функція.

Іншим підходом до аналізу мереж Петрі є підхід,

заснований на матричному представленні мереж Петрі.

При даному підході визначаються дві матриці −D  і +D ,

що представляють вхідну і вихідну функції. Кожна мат0

риця має m рядків (по одному на перехід) і n стовпчиків

(по одному на позицію). Матрична форма визначення

мережі Петрі ),,,( +− DDTP  еквівалентна стандартній

формі, але дозволяє дати визначення в термінах век0

торів і матриць.

Нехай )( je  — m0вектор, який має всі нульові координа0

ти, за винятком  j0ї компоненти. Перехід jt  представляється

m0вектором )( je .

Перехід jt  у маркіруванні μ дозволений, якщо
−≥ Dje )(μ , а результат запуску переходу   jt  в маркіруванні

μ, записується як

DjeDDjeDjeDjet j )())(()()(),( +=+−+=+−= +−+− μμμμδ (2),

де −+ −= DDD  — складова матриця змін.

Тоді для послідовності запусків переходів   jkjj ttt ,...,, 21=σ
маємо:

DfDjejeje
DjeDjeDje

ttt

k

k

lkjj

)())(...)()((
)(...)()(

),...,,,(),(

21

21

21

σμμ
μ

μδσμδ

+=++++
=++++=

==

(3).

Вектор )(...)()()( 21 kjejejef +++=σ  називається векто0

ром запусків послідовності переходів jkjj ttt ,...,, 21 .

Розвита матрична теорія мереж Петрі є інструментом

для вирішення проблеми досяжності. Припустимо, що мар0

кірування /μ  досяжне з маркірування μ. Тоді існує по0

слідовність (можливо, порожня) запуску переходів σ , що

призводить із μ до /μ . Це означає, що  )(σf  є невід'ємним

цілим розв'язком такого матричного рівняння для x :

xD+= μμ / (4).

Отже, якщо /μ  досяжна з μ, тоді розв'язком рівняння

(4) є невід'ємні цілі. Якщо рівняння (4) не має розв'язку, тоді
/μ  недосяжна з μ.

З метою вдосконалення методичних підходів моніторин0

гу рівня ризику системи МТП підприємства розглянемо лан0

цюг процесу постачання дизельним паливом ПАТ "Інгулець0

кий ГЗК" (ІнГЗК): формування замовлень, закупівля мате0

ріального ресурсу "дизельне паливо", доставка, зберігання

на складах ПАТ "ІнГЗК", розподіл, виконання виробничої

програми та представимо його мережевою моделлю Петрі

(рис. 1).

Станами процесу МТП дизельного палива на ПАТ

"ІнГЗК" представленного мережевою моделлю Петрі на ри0

сунку 1 є:

р
1
 — здатність виконання постачальником замовлення

на дизельне паливо сформоване ПАТ "ІнГЗК" у межах його

можливостей;

р
2
 — наявність оплаченого ресурсу "дизельне паливо"

на складах постачальника до відвантаження споживачу —

ПАТ "ІнГЗК";

р
3
 — наявність ресурсу "дизельне паливо" на складах

ПАТ "ІнГЗК";

р
4
 — потреба виробничих процесів у ресурсі "дизельне

паливо";

р
5
 — стан забезпечення ресурсом "дизельне паливо" ви0

робничих програм ПАТ "Інгулецький ГЗК";

р
6
 — буфер накопичення інформації про використаний

ресурс "дизельне паливо" у процесі реалізації виробничих

програм ПАТ "ІнГЗК";
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р
7
 — наявна потреба ПАТ "ІнГЗК" у споживанні

ресурсу "дизельне паливо".

Операціями мережевої моделі представленої на

рисунку 1 є:

t
1
 — прийняття постачальником рішення щодо

виконання замовлення на дизельне паливо сформо0

ване ПАТ "ІнГЗК" у межах його можливостей;

t
2
 — купівля0продаж матеріального ресурсу "ди0

зельне паливо";

t
3
 — доставка на склади ПАТ "ІнГЗК" для збері0

гання та розподілу ресурсу "дизельне паливо" за

виробничими процесами;

t
4
 — забезпечення виробничих процесів ресур0

сом "дизельне паливо";

t
5
 — використання ресурсу "дизельне паливо" у

процесі реалізації виробничих програм ПАТ "ІнГЗК";

t
6
 — контроль використання ресурсу "дизельне

паливо" у процесі реалізації виробничих програм

ПАТ "ІнГЗК";

t
7
 — прийняття рішення службою МТП ПАТ

"ІнГЗК" щодо залучення інших постачальників ресур0

су "дизельне паливо".

Початковою умовою функціонування мережевої моделі

Петрі системи МТП є наступне:

р
3
 = р

4
 = р

7
. (5).

Вхідна, вихідна і складова матриця змін для першо0

го етапу діагностики ритмічності процесу МТП мають виг0

ляд:
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Відповідно наведених матриць таблиці інструментарію

інформаційного моделювання перебігу процесу МТП мають

наступний вигляд (табл. 1, 2, 3).

Вхідна, вихідна і складова матриця змін для друго0

го етапу діагностики ритмічності процесу МТП мають виг0

ляд:
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Відповідно наведених матриць складова таблиця інстру0

ментарію інформаційного моделювання перебігу процесу

МТП мають вигляд (табл. 4).

На всіх етапах діагностики ритмічності процесу МТП роз0

в'язання матричних рівнянь відносно мережевої моделі

Петрі (рис. 1) потребує упорядкованого застосування по0

слідовності векторів операцій іх :

)0,,,0,1( 4301 уy=μ , )0,0,0,,( 211 ttх = ;

)( 110102 Dx+= μμ ,   )0,0,,0,0( 32 tх = ; (8),

  )( 220203 Dx+= μμ , )0,,0,0,0( 43 tх = ;

  )( 130304 Dx+= μμ ,   ),0,0,0,0( 54 tх = ;

  )( 140405 Dx+= μμ
де   k0μ  — характеристики станів процесу МТП.

Після визначення інтенсивностей потоків замовлень та

їх виконання формується мережева модель марківського

процесу (рис. 2).

Математична модель системи масового обслугову0

вання (СМО) для мережевої моделі процесу МТП, граф

якої наведено на рисунку 2 записується у вигляді дифе0

ренційних рівнянь Колмогорова:
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Рис. 1. Мережева модель Петрі процесу МТП
дизельного палива на ПАТ "ІнГЗК"

Код 
операції 

Стан процесу МТП 
p1 p2 p3 p4 p5 

t1 0 0 1 0 0 
t2 1 0 0 0 0 
t3 0 1 0 0 0 
t4 0 0 1 1 0 
t5 0 0 0 0 1 

Таблиця 1. Таблиця входів мережевої моделі
Петрі D7

Код 
операції 

Стан процесу МТП 
p1 p2 p3 p4 p5 

t1 1 0 0 0 0 
t2 0 1 0 0 0 
t3 1 0 1 0 0 
t4 0 0 0 0 1 
t5 0 0 0 1 0 

Таблиця 2. Таблиця виходів мережевої моделі
Петрі D+

Код 
операції 

Стан процесу МТП 
p1 p2 p3 p4 p5 

t1 1 0 -1 0 0 
t2 -1 1 0 0 0 
t3 1 -1 1 0 0 
t4 0 0 -1 -1 1 
t5 0 0 0 1 -1 

Таблиця 3. Складова таблиця змін мережевої
моделі Петрі D

1

Код 
операції 

Стан процесу МТП 
p1 p2 p3 p4 p5 

t1 1 0 -1 0 0 
t2 -1 1 0 0 0 
t3 0 -1 1 0 0 
t4 0 0 -1 -1 1 
t5 0 0 0 1 -1 

Таблиця 4. Складова таблиця змін мережевої
моделі Петрі D

2
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На підгрунті статистичних даних визначено ймовірні се0

редні значення інтенсивностей потоків замовлень та їх ви0

конання, з урахуванням яких модель (9) має наступний ви0

гляд:
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(10).

У результаті розв'язання системи лінійних рівнянь (10)

отримуємо граничні ймовірності станів S
3
 і S

4
 мережевої

моделі (рис. 2):   171,0)(
3

=грр ;   136,0)(
4

=грр .

Для аналізу розподілу ризиків в процесі МТП для підси0

стеми "Склад ПАТ "ІнГЗК" — Виробництво ПАТ "ІнГЗК"

можна використати наступні показники:

— ймовірність відмови (ризик) у забезпеченні МТП ви0

робничих програм ПАТ "ІнГЗК":

  029,0)_()()3(
33..

=−= Nгргр ррр
звід

;

  064,0)_()()4(
44..

=−= Nгргр ррр
звід

,

де   2,0)_()_(
43

== NгрNгр рр ;

— відносна пропускна здатність системи МТП:

  971,01 )3(
3 ..

=−=
звід

рq ;

  936,01 )4(
4 ..

=−=
звід

рq .

Розподіл ризиків (  )3(
..звід

р , 
)4(

..звід
р ) у процесі МТП для підсис0

теми "Склад ПАТ "ІнГЗК" — Виробництво ПАТ "ІнГЗК" у ме0

жах інтенсивностей потоків виконання замовлень 17,0 ÷=λ
наведено на рисунку 3.

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі побудови інформаційної моделі ра0

ціонального управління матеріально0технічним постачан0

ням певних ресурсів підприємства доцільно застосувати

правила0продукції, сформовані на основі мереж Петрі.

Зокрема при визначенні інтенсивностей потоків замов0

лень і потоків їх виконання можна використати власти0

вості дискретної мережі Петрі. Дослідження рівня ритмі0

чності процесу МТП засобами мереж Петрі є зручним

інструментом для визначення інтенсивностей потоків за0

мовлень та можливостей їх виконання, що дає змогу, за0

стосувавши підходи теорії масового обслуговування —

визначати граничні ймовірності станів процесу МТП і трак0

тувати їх, як основні параметри ризику системи МТП

підприємства.
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*) S
i
   стани марківського процесу МТП; S

1
 — ресурс у ви0

робництві постачальника;

S
2
 — ресурс на складі постачальника; S

3
 — ресурс на складі

ПАТ "ІнГЗК";

S
4
 — ресурс у виробництві ПАТ "ІнГЗК; p

i
  — граничні ймо0

вірності станів марківського процесу МТП;

ijλ  — інтенсивності потоків замовлень та їх виконання.

Рис. 2. Граф мережевої моделі
масового обслуговування для процесу

матеріально7технічного постачання

Рис. 3. Розподіл ризиків в процесі МТП
для підсистеми "Склад ПАТ "ІнГЗК" —

Виробництво ПАТ "ІнГЗК"
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес оцінки зовнішньоекономічних ризиків пря0

мо пов'язаний із результатами діяльності підприємств

на зовнішніх ринках, з їх виживанням та розвитком, і є

актуальним завданням. Оскільки український бізнес є

експортноорієнтованим, а державна стратегія передба0

чає активізацію ЗЕД підприємств; зниження бар'єрів

входження на світові ринки, набуття членства в міжна0

родних організаціях, аналіз та оцінка ризиків стають не0

обхідністю.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз найбільш поширених методів

оцінки зовнішньоекономічних ризиків підприємства та

їх складових елементів. Запропоновано загальний ал0

горитм оцінки та мінімізації ризиків, розроблений авто0

ром на основі аналізу наукової літератури.

Проблеми управління економічними ризиками у зов0

нішньоекономічній діяльності підприємств досліджува0

лися в роботах таких вітчизняних та зарубіжних нау0

ковців: В. Абчука, В. Андрійчука, В. Боровкової, Г. Вер0

бицької, Ю. Івченка, В. Вітлинського, О. Верес, Ю. Ду0

бинець, П. Грабового, Л. Донець, О. Іващенка, М. Лаку0

сти, М. Левченка, Л. Лігоненко, В. Лук'янової, А. Мат0

війчука, С. Наконечного, Е. Уткіна, Б. Шевчика, О. Шпи0

чака, О. Шубравської.

Проте, незважаючи на велику кількість наукових

праць, в умовах жорсткої конкурентної боротьби про0
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IMPROVEMENT OF RISK MANAGEMENT FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

Проведено аналіз загальних методів оцінки ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприє#
мства та їх складових елементів, визначено можливі способи мінімізації економічних втрат,
пов'язаних із ризиками. Запропоновано програму заходів щодо оцінки та мінімізації ризиків
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

The analysis of the general risk assessment techniques of international business activity and their
components, identified possible ways to minimize economic losses connected with risks. The program
of measures to assess and minimize the risks of international business activity.

Ключові слова: економічні ризики, зовнішньоекономічна діяльність, аналіз ризиків.

Key words: economic risks, foreign economic activity, risk analysis.

блема оцінювання та урахування зовнішньоекономічно0

го ризику набуває самостійного теоретико0практично0

го значення як важлива складова менеджменту підприє0

мства. Актуальність цієї проблеми визначила вибір теми

і цільову спрямованість дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ
Процеси глобалізації господарства зумовлюють не0

обхідність економіки нашої держави інтегруватися до

міжнародного економічного прогресу. Міжнародна

інтеграція здійснюється на принципах та формах зовні0

шньоекономічної діяльності, яка реалізується в процесі

функціонування зовнішньоекономічних зв'язків, а саме:

торгівля товарами і послугами, спільне підприємницт0

во, економічне співробітництво. Разом з тим основною

ланкою у міжнародних економічних зв'язках виступає

підприємство, як самостійний господарюючий суб'єкт.

Українським законодавством передбачено, що уся гос0

подарська діяльність підприємства здійснюється за ра0

хунок власних фінансових та матеріальних ресурсів.

Держава не несе відповідальності за управлінські рішен0

ня, що приймаються керівництвом підприємства, ризи0

куючи своєю власністю у разі прийняття економічно

недоцільного управлінського рішення.

Ризики в контексті зовнішньоекономічної діяльності

являють собою умови, що можуть викликати чи сприя0

ти прояву причин нездійснення зовнішньоекономічної

угоди підприємства. Для того, щоб підприємство мало
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змогу аналізувати істотність того чи іншого фактору

ризику і достатність прийнятих запобіжних заходів, ри0

зик повинен бути виражений у самостійних показниках.

За загальну характеристику ризику приймається рівень

ризику зовнішньоекономічної угоди, що у результаті

відповідного спеціального дослідження виражається

кількісним показником рівня ризику.

Загальний концептуальний підхід до управління та

оцінки ризиків зовнішньоекономічної діяльності поля0

гає у виявленні можливих наслідків здійснення зовніш0

ньоекономічних операцій підприємств, у реалізації такої

системи оцінювання ризиків у сфері зовнішньої еконо0

міки, яка дозволяє своєчасно виявляти негативні

ймовірні результати і максимально використовувати

шанси на одержання високого доходу. Але обов'язко0

вим для аналізу таких видів ризиків є дотримання за0

гального процесу оцінки, який дасть змогу виявити не

тільки ризики зовнішньоекономічної діяльності, але і

внутрішні ризики які можуть істотно вплинути на резуль0

тати діяльності підприємства.

До загальних причин виникнення ризиків ЗЕД нале0

жать: постійна нестабільність економічних процесів у

країнах світового співтовариства, недостатня кількість

інформації про стан економіки країн світу, відсутність

чітких цілей діяльності підприємства0експортера.

Сьогодні на оцінку ризику зовнішньоекономічної

діяльності підприємств впливають такі умови:

1) великі підприємства, що здійснюють ЗЕД протя0

гом тривалого часу, нагромадили значний досвід вра0

хування ризиків та управління ними;

2) суми зовнішньоекономічних контрактів досить

значні, і оцінка ризиків проводиться дуже ретельно;

3) інфраструктура управління багатьма видами зов0

нішньоекономічних ризиків як в Україні, так і за кордо0

ном — торговельно0промислові палати, банки, біржі,

юридичні і консультаційні фірми;

4) ретельний контроль з боку держави за ЗЕД ук0

раїнських підприємств;

5) неврегульованість правил повернення податку на

додану вартість у процесі експорту товарів, що веде до

Види ризиків Негативний вплив на очікуваний прибуток від 
реалізації проекту Методи компенсації ризику 

Віддаленість від 
транспортних вузлів 

Додаткові витрати на створення під'їзних 
шляхів, підвищені експлуатаційні витрати 

Диверсифікація поставок, розширення 
складу постачальників 

Віддаленість від 
інженерних мереж 

Додаткові капітальні вкладення на підведення 
електроенергії, тепла, води 

Створення фінансових резервів або 
підготовка «гарячих кредитних ліній» на 
випадок непередбачених витрат 

Відношення місцевої 
влади 

Можливість введення ними додаткових 
обмежень, що ускладнюють реалізацію 
проекту 

Завчасна розробка системи 
функціонування підприємства в умовах 
пошуку альтернативних варіантів 

Доступність 
підрядників на місці 

Небезпека завищення вартості робіт через 
монопольне становище підрядника 

Розширення і підтримка особистих 
контактів з підрядниками 

Наявність 
альтернативних джерел 
сировини 

Небезпека завищення цін при монопольному 
становищі підрядника 

Прогнозування галузевої (для 
підрядників) динаміки цін 

Таблиця 2. Підготовча стадія

Таблиця 1. Характеристика методів кількісної оцінки ризиків

Методи 
кількісної 

оцінки ризиків 
Характеристика методу кількісної оцінки Умови 

застосування 
Точність 
оцінки Витрати 

Метод аналогій Передбачає використання даних про аналогічні 
проекти, які виконувалися у порівнянних умовах 

Наявність 
аналогів Невисока Середні 

Метод аналізу 
чутливості 

Полягає у виявленні чутливості оціночних показників 
проекту при зміні значень вхідних величин. Він 
передбачає ізольовану зміну значення окремих 
чинників і визначення нового кінцевого фінансового 
результату проекту в разі зміни кожного його чиннику 

Наявність 
детальних 
відомостей про 
проект 

Середня Незначні 

Нормативний 
метод 

Базується на використанні системи фінансових 
коефіцієнтів. Фактичні значення коефіцієнтів, 
розраховані для конкретного підприємства, 
порівнюють з нормативними значеннями 

Відомі основні 
фінансові 
показники 
діяльності 

Невисока Незначні 

Метод 
експертних 
оцінок 

Оцінка ризику виконується на основі суб'єктивних 
думок експертів-фахівців у конкретній галузі 
діяльності 

Дефіцит 
інформації Невисока Значні 

Метод 
фінансової 
стійкості 

Залежить від ефективного управління фінансовими 
ресурсами, і дозволяє визначити фінансові можливості 
підприємства в майбутньому 

Відомий баланс 
підприємства Середня Незначні 

Метод 
побудови 
дерева рішень 

Розглядає різні варіанти рішення, які можуть бути 
прийняті, у вигляді гілок дерева. Для кожного варіанта 
рішення зображуються можливі наслідки 

Відомі чинники 
ризику Висока Значні 

Аналітичний 
метод 

Передбачає використання традиційних показників, які 
застосовуються при оцінці ефективності інвестиційних 
і інноваційних проектів. Порівнюючи значення 
перерахованих показників альтернативних проектів, 
визначають їхній ступінь ризику 

Наявність 
детальних 
відомостей про 
проект або вид 
діяльності 

Середня Незначні 

Статистичний 
метод 

Являє собою кількісні оцінки економічного ризику за 
допомогою методів математичної статистики 

Відомі дані про 
минулі періоди 
господарювання 

Середня Незначні 
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заборгованості держави та консервації обігових коштів

суб'єктів ЗЕД;

6) збільшення кількості антидемпінгових розсліду0

вань відносно підприємств експортерів.

Оцінка ризику зовнішньоекономічної діяльності

підприємства являє собою сукупність регулярних про0

цедур аналізу ризику та будується на загальному ви0

вченні економічної діяльності підприємства і середови0

ща його функціонування на предмет джерел ризику,

аналізі зовнішніх і внутрішніх факторів ризику, визна0

ченні показників оцінки рівня ризику, а також у вста0

новленні механізмів і моделей взаємозв'язку показників

і факторів ризику.

У практичній діяльності підприємств важливе зна0

чення мають підходи вимірювання ризиків зовнішньое0

кономічної діяльності. При цьому основними є якісна

та кількісна оцінка ризику.

За допомогою якісних методів оцінки ризиків здійс0

нюється виявлення зовнішньоекономічних ризиків, вла0

стивих реалізації передбачуваного рішення; визначен0

ня кількісної структури ризиків;

виявлення найбільших ризикових

регіонів в розробленому алго0

ритмі прийнятого рішення.

Головне завдання цих методів

— визначити фактори ризику, ета0

пи роботи при виконанні яких ри0

зик виникає, тобто встановити по0

тенційні сфери ризику [1].

Методи якісного аналізу мож0

на розділити на чотири групи:

1) методи, що базуються на

аналізі наявної інформації;

2) методи збору нової інфор0

мації;

3) методи моделювання діяль0

ності організації;

4) евристичні методи якісного

аналізу.

Якісна оцінка економічного

ризику є необхідною передумовою для кількісного його

виміру. На основі такої оцінки можливе формування

цілей, завдань і критеріїв підприємства, через призму

яких розглядаються прояви ризику та визначаються ре0

альні шляхи запобігання, мінімізації та передачі ризи0

ку. Підсумкові результати якісного аналізу ризику, у

свою чергу, є вихідною інформацією для проведення

кількісного аналізу [2].

Кількісна оцінка економічного ризику базується на

результатах якісної оцінки, тобто має відображати діа0

лектичну об'єктивно0 суб'єктивну структуру ризику і ви0

ражається у кількісному обчисленні міри впливу окре0

мих ризикоутворюючих факторів.

Кількісні методи оцінки підприємницьких ризиків, їх

застосування базується на основі даних, отриманих при

якісній оцінці, тобто оцінюються тільки ті ризики, які

присутні при здійсненні конкретної операції. При

кількісному аналізі ризику необхідно визначити розмір

(ступінь) як окремих ризиків, так і ризику проекту в ціло0

му.

Ступінь ризику — це ймовір0

ність настання випадку втрат, а та0

кож розмір можливого збитку від

нього.

Ймовірність кожного типу ри0

зиків і збитки, що викликаються

ними різні, тому необхідно їх спрог0

нозувати, і, по можливості, розра0

хувати. Способи розрахунку різно0

манітні і висвітлені в економічній

літературі [1; 2—4].

Для українських підприємств,

що функціонують в умовах неста0

більного зовнішнього середовища,

концепція оцінки ризиків зовнішньо0

економічної діяльності не може ба0

зуватися на класичних принципах.

Особливу увагу повинно бути при0

ділено методам компенсації та зни0

ження ризику, тобто запобігання не0

сприятливих подій або послаблен0

ня їхнього негативного ефекту зад0

Прості ризики Негативний вплив на очікуваний прибуток Методи компенсації ризику
Платоспроможність 
замовника 

Збільшення обсягу позикових коштів і 
зниження чистого прибутку через виплати 
відсотків 

Завчасна підготовка 
кредитних ліній на випадок 
необхідності передоплати 

Непередбачені 
витрати, в тому числі 
через інфляцію 

Збільшення обсягу позикових коштів Створення фінансових 
резервів або підготовка 
«гарячих кредитних ліній» 
на випадок непередбачених 
витрат 

Недоліки проектно-
дослідницьких робіт 

Зростання вартості будівництва, затягування 
з введенням потужностей 

Завчасна розробка системи 
функціонування 
підприємства в умовах 
пошуку альтернативних 
постачальників 

Несвоєчасна поставка 
комплектуючих 

Збільшення термінів будівництва, виплата 
штрафів підряднику 

Створення страхових 
запасів вихідних матеріалів 

Недобросовісність 
підрядника 

Збільшення термінів будівництва Залучення традиційних 
підрядників 
в діяльність підприємства 
шляхом укладення 
договорів щодо розподілу 
ризиків 

Таблиця 3. Стадія спорудження

Прості ризики Негативний  
вплив на прибуток Методи компенсації ризику 

Нестійкість попиту Падіння попиту із 
зростанням цін 

Прогнозування галузевої динаміки цін

Поява альтернативного 
продукту 

Зниження попиту Диверсифікація капіталовкладень між 
різноманітними видами діяльності 

Зниження цін 
конкурентами 

Зниження цін Прогнозування галузевої динаміки цін

Збільшення виробництва 
у конкурентів 

Падіння продажів або 
зниження цін 

Зовнішнє страхування ризику (хеджування 
продажів) 

Зростання податків Зменшення чистого 
прибутку 

Зовнішнє страхування ризику (хеджування 
продажів) 

Платоспроможність 
споживачів 

Падіння продажів Прогнозування галузевої динаміки цін

Зростання цін на ПММ Зниження прибутку 
через зростання цін 

Прогнозування галузевої динаміки цін; 
зовнішнє страхування ризику (хеджування 
закупок) 

Залежність від 
постачальників, 
відсутність альтернатив 

Зниження прибутку 
через зростання цін 

Зовнішнє страхування ризику (хеджування 
закупівель); здобуття додаткової інформації 
(щодо постачання) 

Нестача обігових коштів Збільшення кредитів Завчасна підготовка кредитних ліній на 
випадок необхідності передоплати 

Таблиця 4. Стадія функціонування:
фінансово7економічні ризики
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ля скорочення ймовірності та

обсягу втрат.

Для зниження ступеня ри0

зику застосовуються різні

прийоми. Найбільш поширени0

ми є: диверсифікація, страху0

вання, лімітування, самостра0

хування, розподіл ризику [5].

До конкретних заходів

зниження виробничих ризиків

можна віднести дієвий конт0

роль за ходом виробничого

процесу і посилення впливу на

постачальників шляхом дивер0

сифікації та дублювання поста0

чальників, застосування імпор0

тозамінних комплектуючих та

інші заходи.

Заходом щодо зниження

ризиків, пов'язаних із форсмажор0

ними обставинами, служить робота

підприємства з достатнім запасом

фінансової міцності.

 Розглянемо один із варіантів

сучасної методики приблизного пе0

реліку простих ризиків. У цій мето0

диці за характером дії ризики діля0

ться на прості і складні. При цьому

складні (складені) ризики є об0

'єднанням простих, кожен з яких, у

свою чергу, розглядається як про0

стий. Прості ризики визначаються

повним переліком непересічних

подій, тобто кожна з них розгля0

дається як незалежна від інших.

У таблицях 2—7 представлені

приблизні переліки простих ризиків на прикладі стадій

виробничого проекту: підготовчої, спорудження і фун0

кціонування (об'єкту виробництва).

Оцінка ризику може проводитися окремо для кож0

ної стадії проекту і для всього проекту в цілому.

Оцінка ймовірності настання ризику здійснюється

методом експертних оцінок. Для проведення цієї робо0

ти надається перелік простих ризиків проекту і оцінюєть0

ся ймовірність їх настання, відповідно до наступної си0

стеми оцінок:

1 — ризик розглядається як несуттєвий;

2 — ризик, швидше за все, не реалізується;

3 — про настання події нічого певного сказати не

можна;

4 — ризик, швидше за

все, виявиться;

5 — ризик напевно реа0

лізується.

Результати прикладу роз0

рахунків оформлено у таб0

лиці 8.

Таким чином, виділяють0

ся групи пріоритетних ри0

зиків та ряд відповідних за0

ходів щодо їх профілактики

та нейтралізації.

Загальну оцінку ризику проекту пропонується роз0

рахувати за формулою (1), оцінити загальну суму кіль0

кості балів усіх окремо обраних ризиків:

< 25 — проект розглядається як не ризиковий;

< 50 — ризик проекту, швидше за все, не реалі0

зується;

< 75 — область підвищеного ризику;

< 100 — ризик проекту, швидше за все, реалізуєть0

ся;

> 100 — проект напевно виявиться ризиковим.

Pi = ΣSi (1),

де Pi — вірогідність загального ризику проекту;

Si — бальна оцінка простого ризику.

Прості ризики Негативний вплив на прибуток Методи компенсації ризику 
Зношеність обладнання Збільшення проектів і витрат на 

ремонт 
Створення фінансових резервів або 
підготовка «гарячих кредитних 
ліній» на випадок непередбачених 
витрат 

Нестабільність якості 
сировини 

Зменшення обсягу виробництва
через переналагодження облад-
нання, зниження якості 
продукту 

Створення страхових запасів 
вихідних матеріалів 

Недостатня надійність Збільшення витрат на освоєння, 
зниження обсягів виробництва 

Здобуття додаткової інформації 
щодо завчасної перепідготовки 
кадрів (тренінги) 

Новизна технологій Збільшення аварійності 
технологій 

Здобуття додаткової інформації 
щодо завчасної перепідготовки 
кадрів (тренінги) 

Відсутність резерву 
потужностей 

Неможливість покриття пікового 
попиту, втрати виробництва при 
аваріях 

Створення страхових запасів 
вихідних матеріалів 

Таблиця 6. Стадія функціонування: технічні ризики

Прості ризики Негативний вплив на прибуток Методи компенсації ризику
Ймовірність залпових 
викидів 

Збільшення непередбачених витрат Зовнішнє страхування ризику 

Викиди в атмосферу і 
скидання в воду 

Витрати на очисне обладнання Створення фінансових резервів або 
підготовка «гарячих кредитних ліній» 
на випадок непередбачених витрат 

Близькість населеного 
пункту 

Збільшення витрат на очисні споруди 
та екологічну експертизу проекту 

Здобуття додаткової інформації щодо 
завчасної підготовки проекту 

Шкідливість 
виробництва 

Зростання експлуатаційних витрат Здобуття додаткової інформації щодо 
завчасної підготовки проекту 

Складування відходів Збільшення собівартості Прогнозування галузевої динаміки 
щодо характерних витрат 

Таблиця 7. Стадія функціонування:
екологічні ризики

Таблиця 5. Стадія функціонування: соціальні ризики

Прості ризики Негативний вплив на прибуток Методи компенсації ризику
Труднощі із набором 
кваліфікованої робочої 
сили 

Плинність кадрів, зниження 
продуктивності 

Залучення до співпраці кадрових агентств

Загроза страйку Штрафи за порушення договорів Здобуття додаткової (внутрішньої) 
інформації 

Відношення місцевої 
влади 

Додаткові витрати на виконання 
їхніх вимог 

Розширення і підтримка особистих кон-
тактів з представниками місцевої влади 

Недостатній рівень 
зарплати 

Плинність кадрів, зниження 
продуктивності 

Прогнозування галузевої (для робітників) 
динаміки зарплати; створення фінансових 
на випадок непередбачених витрат 

Кваліфікація кадрів Зростання невиробничих витрат Створення фінансових резервів або 
підготовка «гарячих кредитних ліній» на 
випадок непередбачених витрат; верти-
кальна інтеграція «вниз» і квазіінтеграція 
(об'єднання окремих функцій управління) 

Соціальна 
інфраструктура 

Зниження ритмічності, 
збільшення аварій 

Завчасна розробка системи функціонування 
підприємства в умовах пошуку 
альтернативних варіантів 
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Результати прикладу розрахунку загальної оцінки

ризику проекту:

Pi=5+3+3+4+2+2+2+1+3+1+1+2+1=30

Загальна оцінка ризику проекту 30 балів, що

свідчить про нижче ніж середній стан ризиковості да0

ного проекту.

 Для більш точної оцінки ймовірності настання подій,

що відносяться до кожного простого ризику, рекомен0

дується використання думки експертів. Кожному експер0

ту, що працює окремо, надається перелік первинних ри0

зиків, та пропонується оцінити ймовірність їх настання. У

такому випадку, використовується формула (2):

 (2),

де Pi — вірогідність загального ризику проекту;

Si — бальна оцінка простого ризику;

En — кількість експертів.

На закінчення відзначимо, що спільними в господарській

практиці є три основних принципи зниження ризику:

— не ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал;

— не забувати про наслідки ризику;

— не ризикувати багатьом заради малого.

ВИСНОВКИ
Програма управління ризиками у зовнішньоеко0

номічній діяльності передбачає: ідентифікацію можливих

зовнішньоекономічних ризиків та способи мінімізації еко0

номічних втрат, пов'язаних з ризиками. У структурі про0

грами управління ризиками підприємств ЗЕД, при реалі0

зації зовнішньоекономічної стратегії, передбачено зміст

ризикоутворюючих розділів та їх складових елементів, а

також можливі оцінки для прийняття управлінських рішень

по кожному складовому елементу програми. Ретельно

розроблена програма управління зовнішньоекономічни0

ми ризиками і кваліфікована її реалізація дасть можливість

для вироблення ефективних заходів щодо усунення чи

мінімізації ризиків у зовнішньоекономічних відносинах.
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Таблиця 8. Ризики реалізації бізнес7проекту ЗЕД

Ризики – Si, l ≤ i ≤ 5 Негативний вплив на прибуток
Вага групи пріоритету 

  

S5 - Зростання цін на ПММ 
S3 - Зношеність парку машин 
S3 - Нестача обігових коштів 
S4 - Непередбачені витрати, в 
тому числі через інфляцію 

Зниження прибутку через 
зростання цін 
Збільшення витрат на ремонт 
Зниження прибутку через 
поповнення оборотних коштів 
Збільшення обсягу позикових 
коштів 

WQ1=(5+3+3+4)/4=4 

S2 - Ставлення місцевої влади 
S2 - Недостатній рівень зарплати 
S2 - Кваліфікація кадрів 
S1 - Платоспроможність 
споживачів 
S3 - Зростання податків 

Додаткові витрати на 
виконання їхніх вимог 
Плинність кадрів 
Зниження ритмічності, 
збільшення аварій 
Падіння прибутку. 
Зменшення чистого прибутку 

WQ2=(2+2+2+1+3)/5=2 

S1 - Несвоєчасна поставка 
комплектуючих 
S1- Несумлінність підрядника 
S2 - Залежність від 
постачальників, відсутність 
альтернатив 
S1 - Недоліки проектно-
вишукувальних робіт 

Збільшення терміну введення 
потужностей, виплата штрафів 
підряднику. Збільшення термі-
нів введення потужностей. 
Зниження прибутку через 
зростання цін. Зростання вар-
тості будівництва, затягування 
із введенням потужностей 

WQ3=(1+1+2+1)/4= 1 

Примітка. Кількість ризиків - n. Бальна оцінка ризику – Si. Число груп пріоритетів Qі - 3. 
Зроблено припущення, що перший пріоритет в 4 рази вагоміший за третій. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Структурна перебудова світової й української економік

та посилення глобалізаційних процесів призвели до докорін0

них змін у системі функціонування вітчизняних підприємств.

Відбулося посилення впливу основних економічних факторів

зовнішнього середовища на діяльність господарюючих

суб'єктів. На сьогодні усе більшої значущості набуває нова

парадигма управління розвитком підприємства, відмінність

якої від класичної полягає у визнанні невизначеності середо0

вища функціонування та переходу від прагнення стабільності

до гнучкості, забезпечення довгострокової результативності

діяльності з використанням не тільки кількісних, а й якісних

показників та визначенні їх відхилень, а й у глибокому досл0

ідженні причин їх виникнення. Все більше виникає не0

обхідність у переоцінці структури і змісту механізму розвит0

ку підприємств та пристосування його елементів до умов су0

часного господарювання. Актуальність проблеми розвитку
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MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

У статті розглянуто економічну сутність поняття "управління економічним розвитком підприє#
мства". Визначено, що характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни
в усіх її сферах, які впливають на систему управління підприємством. Управління — цілеспря#
мована діяльність усіх суб'єктів господарювання, що забезпечують становлення, стабілізацію,
оптимальне функціонування і обов'язковий розвиток підприємства. Розвиток підприємства є
незворотним процесом, який забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповтор#
ного стану до іншого через процес змін. Здійснення процесів управління розвитком підприєм#
ства відбувається на основі використання різних методів, інструментів, методик, а також тех#
ніки і технології. Визначено принципи, функції та завдання управління розвитком підприєм#
ства та розроблено механізм управління розвитком підприємства.

The article deals with the economic substance of the term 'economic development enterprise.
Determined that a feature of the current stage of economic development are profound changes in all
its spheres that affect the system management. Management — a purposeful activity of all entities
that provide formation, stabilization, optimum performance and required the firm. Development
Company is an irreversible process that provides spontaneous or controlled transitions from one
state to another unique because of the change process. Implementation of enterprise development
management process is based on the use of different methods, tools, techniques, and technology.
Principles, functions and objectives of management development company and the mechanism of
development management company.

Ключові слова: підприємство, розвиток, управління, модель, форми розвитку підприємства.
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підприємства значно зростає в умовах кризи, в зв'язку з тим,

що розвиток економіки країни залежить від результатів гос0

подарської діяльності кожного конкретного підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ДАНА
ПРОБЛЕМА

Проблемам управління розвитком підприємств присвя0

чені наукові праці відомих зарубіжних та вітчизняних вче0

них, зокрема: О.В. Виноградавої, О.Л. Гапоненка, О.В. Гра0

бельської, Є.Г. Єліферова, Ю.С. Погорєлова, О.В. Раєвнє0

вої, І.В. Смоліна, М.Р. Тимощука, Л.В. Фролової, М. Хамме0

ра та ін. Віддаючи належне значному науковому та практич0

ному доробку зазначених авторів, необхідно підкреслити,

що певне коло завдань концептуального характеру залиши0

лось недостатньо розкритим. Так, на сьогоднішній день нау0
ковці розглядають лише окремі аспекти управління розвит0

ком підприємства, але не приділяють достатньої уваги ство0

ренню та обгрунтуванню цілісної системи управління. На0

явні розробки носять узагальнений рекомендаційний харак0
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тер та не створюють системного уявлення про управління

розвитком підприємств.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення економічної сутності

поняття "управління розвитком підприємства" та розробка

механізму управління розвитком підприємства.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Характерною рисою сучасного етапу розвитку еконо0

міки є глибокі зміни в усіх її сферах, які впливають на сис0

тему управління, тим самим виникає

необхідність розглядати її як дина0

мічний процес, бо її форми, методи

і функції перебувають під впливом

багатьох факторів:  масштабу

підприємства, рівня прибутковості,

конкурентоспроможності тощо.

Категорія "управління" характе0

ризує здатність підприємства як су0

купності соціально0економічної, ма0

теріально0технічної та організацій0

но0технологічної систем зберігати

свою визначеність, підтримуючи стан

динамічної рівноваги між внутрішні0

ми та зовнішніми чинниками діяль0

ності підприємства. Діяльність, у да0

ному контексті, означає таке став0

лення учасників бізнесу до соціаль0

но0економічного середовища госпо0

дарювання, що передбачає його пе0

ретворення і підпорядкування їхнім

економічним інтересам [1, с. 104].

Управління — це цілеспрямова0

на діяльність усіх суб'єктів господа0

рювання, що забезпечують станов0

лення, стабілізацію, оптимальне

функціонування і обов'язковий роз0

виток підприємства. Процес управл0

іння підприємством характеризується постійним і системним

впливом на діяльність його структур для забезпечення уз0

годженої роботи і досягнення кінцевого позитивного резуль0

тату.

Ефективність діяльності підприємства залежить від ба0

гатьох параметрів — ступеня розвиненості виробництва,

поділу і кооперації праці, використання результатів науко0

во0технічного прогресу, економічних ресурсів, форм стиму0

лювання високопродуктивної праці тощо, але, в першу чер0

гу — від ступеня взаємного інтегрування зазначених фак0

торів під час їх використання. Застосування того чи іншого

Комплексності 

взаємозумовленість і взаємоузгодженість розвитку усіх бізнес-процесів, 
напрямів та видів діяльності підприємства як єдиного цілого, що 
забезпечує зв'язок усіх підсистем і елементів підприємства 

Інтегрованість 
забезпечує інтегрованість процесу управління розвитком із загальною 
системою управління підприємством 

Оптимальності 
має на увазі необхідність вибору кращого варіанта з декількох можливих 
(альтернативних) на всіх етапах управління розвитком підприємства 

Економності отримані результати від впроваджування відповідних зміни повинні 
перевищувати витрати на їх здійснення 

Гнучкості 
адаптація та пристосування підприємства до змін середовища та 
забезпечення можливостей проведення своєчасних змін в процесі 
управління 
 

Альтернативності 
базується на виявленні і обґрунтуванні кількох варіантів виходу розвитку 
підприємства для досягнення бажаного результату 

Об’єктивності 
дозволяє керівній системі використовувати знання об’єктивних законів 
для досягнення цілей управління 

постійний, безперервний розвиток підприємства Безперервності 

Рис. 1. Принципи управління розвитком підприємств

Таблиця 1. Форми розвитку підприємства

Форми розвитку 
підприємства Сутність форм розвитку підприємства 

Революція стрибок, фазовий перехід, катастрофа, яка передбачає докорінну зміну підприємства 

Еволюція форма розвитку, яка передбачає поступальну, повільну, плавну якісну зміну на основі 
адаптації підприємства до умов середовища, що змінюється 

Прогресивний 
розвиток зміна якості системи від нижчого до вищого чи менш зробленого до більш зробленого  

Регресивний 
розвиток  

зниження якісного рівня, деградацію організації, падіння її якісних і кількісних 
характеристик 

Ринковий  
розвиток відображає процес розширення кола споживачів, клієнтури 

Організаційний 
розвиток 

відображає процес розвитку індивідуума, груп, сфер відповідальності, систем 
управління, ініціатив тощо 

Екстенсивний 
розвиток прояв і збільшенням того, що вже  

Інтенсивний 
розвиток виникненням якісно нових форм 

Діловий 
 розвиток 

спрямування ресурсів туди, де вони мають забезпечити максимальну 
конкурентоспроможність протягом максимально великого терміну часу 
  

Сталий 
 розвиток 

розвиток обумовлений впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища та 
такий, що характеризується збільшенням його потенціалу, попиту на продукції, 
масштабу діяльності, можливістю забезпечити безперервний процес виробництва та 
зберігати платоспроможність протягом тривалого періоду часу процес змін, які 
трапляються у функціонуванні підприємства 

Керований 
розвиток 

виділена в складі підприємства систему, в якій об’єднані процеси реструктуризації та 
реінжинірингу, інноваційні та інвестиційні процеси, що ведуть до кількісних та якісних 
змін у всіх функціональних галузях підприємства, а також контури управління на 
основі зворотних зв’язків, де вирішуються завдання стратегічного й тактичного 
управління, а також запускаються механізми самоорганізації оперативного управління 
розвитком 
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фактора без зв'язку з іншими не забезпечує оптимального

економічного розвитку підприємства.

Сучасний етап розвитку економічної наукової думки ха0

рактеризується переосмисленням традиційних підходів і ме0

тодик управління системами різних рівнів. Якщо в недалеко0

му минулому вимірювання досягнень підприємств здійсню0

валося за допомогою методів управління, які базувалися на

управлінні фінансовими показниками діяльності, то сьогодні

реалії сучасного ведення бізнесу вимагають переосмислен0

ня основних факторів економічного розвитку.

Категорія "розвиток" розкриває характер змін, які

відбуваються у системі підприємства. Іншими словами, це

послідовність переходів соціально0економічної системи

підприємства з одного стану в інший від моменту його ство0

рення до дати його ліквідації (юридичної та "фізичної"). Слід

особливо зазначити, що підприємство в рамках роботи трак0

тується як організаційно відокремлена, економічно само0

стійна, відкрита соціально0економічна система, яка на ос0

нові внутрішнього стану взаємодіє з зовнішнім середовищем

і виготовляє продукцію (товари, роботи, послуги) [2].

Розвиток підприємства є незворотним процесом, який

забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного не0

повторного стану до іншого через процес змін. Непов0

торність кожного конкретного економічного стану підприє0

мства забезпечується неможливістю повного повторення

різноманітності, якості, кількості та сили впливу факторів,

які його визначили.

Першоосновою розвитку підприємств слід вважати

різноманітні зміни (внутрішнього та зовнішнього характе0

ру), які виступають результатом взаємодії економічних пред0

метів (об'єктів), їх властивостей та параметрів. Соціально0

економічні зміни у системі підприємства носять об'єктивний

характер, тобто не залежать від волі та бажання людини

(власників, менеджерів, працівників, інвесторів, кредиторів

тощо) [3].

Розвиток підприємства може буди здійснено в різних

формах (табл. 1).

Сучасне підприємство дуже часто розглядають як об0

'єднання двох підсистем — керуючої та керованої. Керую0

ча підсистема (суб'єкт управління) здійснює управлінсь0

кий вплив на керовану підсистему (об'єкт управління) —

виробничий персонал, обладнання, сировину, технології

тощо.

Отже, цілеспрямований вплив керуючої системи на

керовану з метою забезпечення процесу переходу від по0

точного стану підприємства до кращого (досконалішо0

го) порівняно з попереднім станом, у відповідності до

поставлених цілей, являє собою основу управління

розвитком підприємства. Іншими словами, управління

розвитком підприємства має на меті переміщення сис0

теми з одного стану в інший, з новими якісними харак0

теристиками.

Ефективне управління розвитком підприємства забез0

печується за допомогою реалізації ряду принципів, які яв0
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Рис. 2 . Механізм управління розвитком підприємства
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ляють собою основні, вихідні положення, встановлені за0

гальноприйняті, широко розповсюджені правила дій та вла0

стивості економічних процесів [4, с. 23].

На основі аналізу та систематизації вітчизняної та за0

рубіжної економічної літератури пропонуємо наступну

систему принципів управління розвитком підприємств

(рис. 1).

Комплексне дослідження будь0якої системи управлін0

ня повинно здійснюватися у два етапи. На першому етапі об0

грунтовується склад та аналізується стан системи управлін0

ня на визначеному відрізку часу, тобто досліджується струк0

тура управління. На другому етапі формується та здійснюєть0

ся організація процесу управління, тобто досліджується

функціонування системи управління. Вихідним пунктом дос0

лідження системи управління є визначення мети системи. В

узагальненому вигляді мета управління — це бажаний стан

об'єкта управління стосовно до майбутнього [5, с. 28]. Го0

ловна мета управління розвитком підприємства — забезпе0

чення стійкого економічного зростання та одночасної зба0

лансованості бізнес0процесів для стабільного функціонуван0

ня та прогресивного розвитку підприємства в майбутньому.

У процесі управління розвитком підприємства головна

мета, його основні задачі та принципи реалізуються шляхом

здійснення певних функцій. Ґрунтуючись на загальній теорії

менеджменту, процес управління розвитком на підприємстві

може реалізовувати через такі основні функції:

1) прогнозування (планування) — визначення цільових

настанов, встановлення завдань функціонування (тактика) і

розвитку (стратегія), визначення шляхів і засобів реалізації

планів;

2) організація і координування — створення, узгоджен0

ня факторів і процесів виконання планів;

3) стимулювання і активізація — створення мотивів і

стимулів персоналу до узгоджених та ефективних дій;

4) моніторинг — систематичне спостереження за ре0

зультатами діяльності, їх аналіз, корегування планів, шляхів

і засобів їх реалізації [6, с.102].

На даному етапі розвитку умови функціонування

суб'єктів господарювання характеризуються високим рівнем

невизначеності й динамічності та зумовлюють необхідність

пошуку нових, відповідних сучасним реаліям методичних

підходів до забезпечення успішного розвитку підприємства.

В умовах невизначеності та швидкозмінності конкурентно0

го середовища традиційні методи управління підприєм0

ством є неефективними, тому постає необхідність розроб0

ки механізму управління економічним розвитком підприєм0

ства (рис. 2).

Здійснення процесів управління розвитком підприєм0

ства відбувається на основі використання різних методів,

інструментів, методик, а також техніки і технології. Для цілей

управління саме розвитком підприємства як динамічного

процесу зазвичай застосовуються статистичні методи, ме0

тоди факторного аналізу, економіко0математичного моде0

лювання, прогнозування та інші, які у поєднанні утворюють

різні методики оцінки розвитку, вибору стратегії розвитку

та його моделювання [7, с. 132].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У
ДАНОМУ НАПРЯМКУ

У сучасних умовах господарювання проблеми, пов'я0

зані з управлінням розвитком підприємства, набули особ0

ливої актуальності. Зовнішніми спонукальними мотивами

стали загальносвітові процеси, зокрема тенденції до гло0

балізації та корпоратизації світової економіки. Внутрішні

мотиви об'єктивно виникли в результаті змін умов функці0

онування підприємств, що призвело до необхідності роз0

робки нових сучасних стратегії розвитку підприємств, які

є базисом для успішної діяльності підприємств.

За результатами дослідження існуючих методоло0

гічних підходів до управління розвитком підприємства

визначено, що найбільш ефективним для вирішення про0

блем управління розвитком підприємства є використання

сучасних концепцій менеджменту, які застосовують взає0

модію процесного, системного, ситуаційного, цільового,

синергетичного та кумулятивного підходів. У контексті уп0

равління розвитком підприємства особливого значення

набуває вивчення практичних аспектів запровадження оз0

начено механізму на вітчизняних промислових підприєм0

ствах, що і буде об'єктом подальших наукових дослі0

джень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасного економічного стану виникає не0

обхідність вдосконалення обліку і контролю дебіторсь0

ких розрахунків. Проблема неповернення дебіторської

заборгованості є надзвичайно актуальною для країн з

перехідною економікою, що обумовлено розривом між

світовими обліковими системами та недоліками у вітчиз0

няній нормативній базі. Впровадження зарубіжного дос0

віду для реорганізації обліку та методології контролю

у сфері дебіторської заборгованості потребує певних

перехідних адаптивних етапів перед застосуванням в

українській обліковій системі.
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МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ
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MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF CALCULATIONS CONTROL WITH BUYERS
AND CUSTOMERS IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

У статті розглянуто основні напрями та механізми реалізації контролю у розрахунках з по#
купцями та замовниками. Дано визначення поняттям дебіторської заборгованості у розрахун#
ках з покупцями та замовниками, ролі контролю такої заборгованості. Детально розглянуто
структуру та механізми контролю розрахунків з дебіторами.

In this paper, directions and implementation mechanisms of control in calculations with buyers
and customers. The definition of the notion of receivables in calculations with buyers and customers,
the role of control of the debt. Considered in detail the structure and mechanisms for monitoring
accounts receivable.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, покупці та замовники, облік розрахунків, контроль, ре#

зерв сумнівних боргів.

Key words: accounts receivable, buyers and customers, the payments, monitoring, provision for doubtful debts.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Спираючись на попередньо досягнутий досвід

організації та методики обліково0контрольної робо0

ти таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Васи0

люк М.М., Сливка Я.В., Риндя А.Р., Романченко Г.С.

та ін., можна зробити висновок, що вивчені дослід0

ження щодо предметності обліку, його об'єктів та

завдань є недостатніми, що визначає необхідність

удосконалення обліку та контролю дебіторської за0

боргованості у розрахунках із покупцями та замов0

никами.
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ВИДІЛЕННЯ РАНІШЕ НЕВИРІШЕНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Вивчення наукової літератури дозволить зробити

висновок, що вирішення основних проблемних питань

у аспекті розрахунків з покупцями та замовниками, но0

сить лише теоретичний характер. Відсутні реальні, впро0

ваджені методи покращення стану обліку та контролю

розрахунків з покупцями та замовниками.

МЕТА СТАТТІ
Виходячи з проблеми недостатнього висвітлення в

сучасній літературі питання контролю розрахунків із

покупцями та замовниками, ми вирішили проаналізува0

ти існуючі механізми та методи контролю для виявлен0

ня найбільш оптимального підходу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі економічного розвитку вітчиз0

няні підприємства не спроможні ефективно контролю0

вати дебіторську заборгованість при розрахунках з по0

купцями, яка займає вагому частку в оборотних акти0

вах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. Покупці,

укладаючи угоди закупівлі, не прогнозують свої фінан0

сові можливості; постачальники, попередньо отримав0

ши оплату за продукцію і надання послуг, не виконують

своїх зобов'язань; банки затримують розрахунки за

наявності коштів клієнтів, затягують строки здійснення

платіжних операцій, не забезпечують дисципліни роз0

рахунків.

Впровадження системи контролю, моніторингу про0

цесу розрахунків з покупцями та замовниками дозво0

лить звести до мінімуму ризики пов'язані з реалізацією

дебіторської заборгованості. Одна з найважливіших

особливостей контролю, яку слід враховувати в першу

чергу, полягає в тому, що контроль повинен бути все0

осяжним. Контроль розрахунків з покупцями та замов0

никами не може залишатися прерогативою виключно

контролера чи контрольної служби. Всі відповідальні

Господарський контроль 

1. За повнотою охоплення підрозділів ланки, що контролюється: 

Повний Частковий Наскрізний 

2. За повнотою вивчення господарських процесів: 

Суцільний Вибірковий Комбінований 

3. За колом господарських процесів, що вивчаються: 

Спеціалізований Тематичний Галузевий 

4. За обсягом процесів, що вивчаються: 

Контроль всередині 
підприємства 

Міжгосподарський Внутрішньогосподарський Міжгалузевий 

5. За етапами контролю господарських процесів: 

Попередній Поточний Наступний 

6. За періодичністю проведення: 

Перманентний (функціональний) Періодичний 

7. За способом сприйняття господарських процесів: 

З участю суб’єкта контролю Автоматичний (без участі контролера) 

8. За методами здійснення: 

Перевірка Судово-
бухгалтерська 
експертиза 

Обстеження Аудит Інвентаризація Аналіз Ревізія 

9. За формами здійснення: 

Кількісний Якісний Вартісний 

10. За ступенем автоматизації: 

З незначним застосуванням обчислювальної 
техніки 

Контроль, який 
виконується вручну 

Із застосуванням 
ЕОМ і ПК 

11. За статусом здійснення: 

Державний Відомчий Громадський Незалежний 

Таблиця 1. Види класифікації господарського контролю
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особи, які задіяні в реалізації розрахунків з дебіторами

повиннні здійснювати контроль як невід'ємну частину

своїх посадових обов'язків, навіть якщо це не відобра0

жено в їх посадових інструкціях. Контроль є основою

процесу управління. Ні планування, ні створення орга0

нізаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати

повністю у відриві від контролю. В залежності від мети

та цільової направленості, для перевірки стану розра0

хунків можна використати наступні види контролю: ре0

візія, аудит, тематична перевірка, розслідування, служ0

бове розслідування.

Загальна класифікація контролю дозволяє розібра0

тися в змісті контролю, а головне — відповідає конк0

ретним практичним завданням, тобто надає практикам

методику вибору того чи іншого виду контролю, необ0

хідного для досягнення поставленої мети. За допомо0

гою цієї класифікації з'ясовують, якими видами, фор0

мами і методами здійснюють контроль, тобто якісний

зміст і форма господарського контролю. Така класи0

фікація є найбільш універсальною для визначення не0

обхідної якісності контролю у зазначених аспектах об0

ліку, в її основу покладено види та форми його здійснен0

ня (табл. 1).

Професор Василюк М.М. вказує, що для забезпе0

чення платоспроможності, ліквідності, прибутковості

підприємства шляхом створення ефективного механіз0

му контролю дебіторської заборгованості передбачає

виконання таких основних етапів контролю дебіторсь0

кої заборгованості [1]:

— на першому етапі слід визначити заплановані нор0

мативні показники;

— другий етап включає проведення оцінки існую0

чих показників діяльності підприємства;

— третій етап є зіставленням нормативних та фак0

тичних показників;

— реалізація четвертого етапу базується на аналізі

відхилень та виявленні джерел їх формування. Це

найбільш трудомісткий та важливий етап контрю, бо міс0

тить аналітичні дані щодо збоїв процесу діяльності.

Для вивчення стану дебіторської заборгованості у

розрахунках з покупцями та замовниками, рекомендо0

вано використати детальну класифікацію методів конт0

ролю, який складатиметься з наступних кроків:

1) аналіз дебіторської заборгованості підприємства

у попередньому періоді;

2) формування принципів кредитної політики від0

носно до покупців продукції;

3) визначення можливої суми фінансових коштів, які

інвестуються в дебіторську заборгованість по товарно0

му та споживчому кредиту;

4) формування системи кредитних умов;

5) формування стандартів оцінки покупців і дифе0

ренціація умов надання кредиту;

6) формування процедури інкасації дебіторської

заборгованості;

7) забезпечення використання на підприємстві су0

часних форм фінансування дебіторської заборгова0

ності;

8) побудова ефективної системи контролю за рухом

і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості.

Систему контролю дебіторської заборгованості

у розрахунках з покупцями та замовниками доціль0

но розділити на два крупних блока: контроль кре0

дитної політики, що дозволяє максимально ефектив0

но використовувати дебіторську заборгованість як

інструмент збільшення продажу, і комплекс заходів,

які спрямовані на зниження ризику виникнення про0

строченої або безнадійної дебіторської заборгова0

ності.

Важливим питанням при побудові алгоритму конт0

ролю розрахунків з покупцями та замовниками є кла0

сифікація дебіторської заборгованості, яку покладено

в основу його функціонування. Традиційна класифіка0

ція дебіторської заборгованості передбачає її розподіл

за правовим критерієм на строкову або прострочену.

Для даного алгоритму пропонуємо здійснювати класи0

фікацію дебіторської заборгованості за критерієм її

стягнення, тобто за можливістю її вчасного повернення

підприємству: строкова, прострочена, безнадійна та

сумнівна. При роботі з юридичними особами класифі0

кація суми боргу як безнадійної відбувається за пору0

шення строку позовної давності. Для цього необхідно

мати розрахунок боргу, інформацію щодо проведеної

роботи, а також акт звірки взаєморозрахунків. Важли0

во дати оцінку показникам якості та ліквідності дебі0

торської заборгованості. Під якістю дебіторської забор0

гованості слід розуміти вірогідність одержання цієї за0

боргованості в повній сумі. Показником цієї вірогідності

є термін утворення заборгованості, а також питома вага

простроченої заборгованості в загальній сумі.

Відхилення фактичної оборотності заборгованості

покупців від договірної може бути результатом:

— неефективної роботи відповідних осіб зі стягнен0

ня заборгованості;

— труднощів у стягненні з покупців суми дебіторсь0

кої заборгованості в установлений період, незважаючи

на зусилля підприємства повернути в оборот свої кош0

ти;

— фінансових труднощів у покупців.

Якщо перша причина може бути усунена керівницт0

вом підприємства, то дві інші пов'язані з якістю та лік0

відністю дебіторської заборгованості. Для контролю

дебіторської заборгованості необхідно:

1) контролювати стан розрахунків з покупцями при

відстроченій (простроченій) заборгованості;

2) відслідковувати економічний стан клієнтської

бази;

3) стежити за співвідношенням дебіторської та кре0

диторської заборгованості (значне перевищення дебі0

торської заборгованості створює загрозу фінансовій

стійкості підприємства);

4) контролювати кількість та розміри дебіторської

заборгованості наданої на особливих умовах.

Як свідчить практика ведення бізнесу в країнах з

розвинутими ринковими відносинами, надання знижок

широко застосовується підприємницькими структура0

ми (оскільки така політика забезпечить прибуток на

одержані достроково кошти, і його розмір буде

більшим, аніж розмір наданої знижки). Якщо підприє0

мства не використовують знижку при довгостроковій

оплаті рахунків, то воно втрачає частину прибутку.

Зарубіжні економісти0аналітики пропонують такі ме0

тоди контролю розрахунків з покупцями та замовни0

ками:
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— чітко визначати термін прострочених залишків на

рахунках дебіторів і порівнювати цей термін з нормами

в галузі, показниками конкурентів та даними минулих

років;

— періодично переглядати граничну суму реалізації

продукції, виходячи з фінансового стану клієнтів;

— якщо виникають проблеми з одержанням грошей,

вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахун0

ку дебітора;

— використовувати установи, які стягують борги;

— реалізувати дебіторську заборгованість факто0

ринговій компанії (вважається крайнім методом).

В умовах ринкової конкуренції жорсткість умов на0

дання кредиту означає, що дебітори, які мають пробле0

ми з надходженням коштів, можуть відмовитися від про0

дукції, робіт, послуг даного підприємства і укласти кон0

тракти з іншими підприємствами, що ведуть більш м'я0

ку кредитну політику. При виборі варіанта пом'якшення

або посилення кредитної політики необхідно здійсню0

вати порівняння додаткового прибутку з витратами і

втратами, які виникають при зміні політики розрахунків

за реалізовану продукцію.

Сьогодні існує багато методів контролю розра0

хунків з покупцями та замовниками. Підприємства вво0

дять гнучку систему знижок для дебіторів, практикуєть0

ся спонтанне фінансування, тобто надання знижок у

відповідь на скорочення термінів розрахунків. Все

більшого поширення набувають методи "аутсорсингу",

інакше кажучи — залучення третіх осіб. Підприємство

передає іншій організації повноваження для роботи із

заборгованістю. Такими організаціями є факторингові

компанії і банки. Також сюди можна віднести кредитні

бюро, що займаються збором та аналізом інформації

про контрагентів, юридичні фірми, що допомагають у

правовому оформленні договорів, встановленні штраф0

них санкцій у разі невиплати та колекторські фірми, що

займаються безпосередньо стягненням боргів з попе0

редженням передачі справи до законодавчих органів.

Застосовуючи ці методи, необхідно використовувати

сучасні інструменти. Доцільно застосовувати методи

системного аналізу, зокрема метод аналізу ієрархії.

Підприємство обирає коло потенційних дебіторів, ана0

лізує їх фінансові показники, визначає узагальнюючий

показник для кожного підприємства. За результатами

проводить ранжування і далі приймає рішення щодо по0

дальшої співпраці з обраними контрагентами. Всі ці

методи мають свої переваги та недоліки, звичайно не

існує досконалого методу, який захистить підприємство

від проблем з дебіторською заборгованістю.

ВИСНОВКИ
Дослідивши найбільш поширені методи та механіз0

ми контролю дебіторської заборгованості, нами були

зроблені наступні висновки:

— дебіторська заборгованість у розрахунках з по0

купцями та замовниками є невід'ємною частиною гос0

подарської діяльності;

— потрібно вдосконалювати методи контролю де0

біторської заборгованості, адже самі методи контролю

дебіторської заборгованості покупців та замовників, які

представляють собою частину загальної політики управ0

ління оборотними активами і маркетингової політики

підприємства, спрямованої на розширення обсягів реа0

лізації продукції, визначають ефективність роботи під0

приємства;

— для того, щоб грамотно управляти заборговані0

стю, підприємство повинно володіти найбільш вичерп0

ною інформацією про своїх дебіторів;

— організація може створити резерв по сумнівних

боргах, чекаючи відновлення платоспроможності дебі0

тором.

Для ефективного функціонування підприємства

важливо здійснювати постійний контроль розрахунків

з покупцями та замовниками. Необхідно покращити по0

шуки удосконалення системи контролю дебіторською

заборгованістю. Створити резерв сумнівних боргів,

якщо заборгованість не віднесена до безнадійної, здійс0

нювати систематичне проведення інвентаризації розра0

хунків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У даний час ефективний розвиток та зростання еко0

номіки є основною (пріоритетною) метою України. На

процес цього розвитку впливає безліч факторів, серед

яких чільне місце посідають економічні одиниці, зокре0

ма домогосподарства. Задоволення потреб членів до0

могосподарств є індикатором підвищення добробуту

населення загалом, а це в кінцевому результаті є показ0

ником економічного зростання країни. Ступінь задово0
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є доходи домогосподарств та ціни на товари. З'ясовано, що витрати домогосподарств є важ#
ливим соціально#економічним показником розвитку економіки України.
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members of these households. It is presented characteristics of essence of household expenditures.
It is viewed different approaches to classification of household expenditures. It is established that in
total household expenditures are divided into consumption expenditures, costs savings and the cost
of compulsory payments. It is done analytical survey of household expenditures Ukraine. In this
context, there are analysed following analysis in costs: total costs, total consumer spending, non#
consumer total cost, total cost of food. It is established that the key factors affecting the formation
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лення потреб залежить від рівня доходів домогоспо0

дарств, тому витрати на потреби домогосподарств фор0

муватимуться та, у першу чергу, залежатимуть від них.

Існує два способи задоволення потреб членів домо0

господарств — це використання доходів задля здійснен0

ня витрат та другий — забезпеченість своїх потреб на

основі власної трудової діяльності [1, с. 320].

З огляду на це, актуальність дослідження та аналі0

зу витрат домогосподарств зростає, оскільки вони є
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важливим показником соціально0економічного розвит0

ку України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз літературних джерел свідчить, що на сучас0

ному етапі розвитку економічних досліджень даним пи0

танням приділялось достатньо уваги, однак окремі ас0

пекти зазначеної проблематики залишаються невиріше0

ними сьогодні. Відтак, науковими працями, що ввійшли

в основу дослідження питань задоволення потреб до0

могосподарств та їх ефективного функціонування є

праці вітчизняних вчених: Е.М. Лібанової, Г.Б. Поляка

[1], Т.О. Кізими [2], С.В. Мочерного [3], О.Д. Данілова,

Д.М. Серебрянського [4], О.О. Шевченко [5], А.І. Щеті0

ніна [6], Л.В. Ключник [7] та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою наукової статті є дослідження змістовно0сут0

нісного аспекту поняття "витрати домогосподарств" та

проведення інформаційно0аналітичного аналізу витрат

домогосподарств на макроекономічному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оскільки витрати домогосподарств виступають

об'єктом нашого дослідження, то доцільним буде з'я0

сування суті даного поняття. В сучасних економічних

літературних джерелах на даний час не існує конкрет0

ного визначення цього поняття.

Так, у праці [3] (С.В. Мочерний) наводиться таке

визначення: витрати домогосподарств — це сумарна

сума усіх грошових коштів і благ матеріального стану,

котрі витрачені в ході виконання домогосподарствами

своїх економічних функцій, в результаті чого між до0

могосподарствами, з одного боку, та відповідними

гілками влади, фінансово0кредитними установами та

іншими суб'єктами, з другого боку, утворюються відно0

сини приватного та неприватного характеру на різних

етапах сфери суспільного відтворення.

Крім цього, у вищезазначеному джерелі [3], пред0

ставлено такі види (статті) витрат домогосподарств:

— витрати на сплату податків;

— витрати на харчування домогосподарств;

— витрати на одяг та додаткові речі до одя0

гу, на взуття;

— витрати на здійснення оплати житла

(квартири);

— витрати на транспорт;

— витрати на здійснення оплати комуналь0

них послуг (зокрема електроенергії, води, газу,

телефону тощо);

— витрати на здобуття освіти;

— витрати на проведення відпочинку, по0

дорожей та розваг;

— витрати на здійснення внесків у фонди

соціального страхування;

— витрати на нагромадження;

— витрати на здійснення добровільних по0

жертв та внесків у громадські організації;

— витрати на купівлю цінних паперів;

— витрати на здійснення сплати заборго0

ваностей за кредитами тощо.

За аналізом праці [4, с. 107] (О.Д. Данілов, Д.М. Се0

ребрянський), виділяють наступні види витрат домогос0

подарств: 1) споживчі витрати; 2) грошові заощаджен0

ня; 3) обов'язкові платежі.

Водночас споживчі витрати або витрати на спожи0

вання поділяються на три групи [5, с. 27] (О.О. Шевчен0

ко):

— витрати на товари повсякденного вжитку, тобто

на товари харчування, переважну частину одягу, засо0

би особистої гігієни тощо;

— витрати на товари, термін використання котрих є

тривалим (побутова техніка, предмети електроніки то0

що);

— витрати на послуги (здійснення оплати житла та

комунальних послуг, послуг, наданих у сфері освіти, ме0

дицини тощо).

Заощадження становлять частину доходу, що нако0

пичується протягом відповідного періоду часу, та котра

виступає основою задоволення бажань та вимог членів

домогосподарств у майбутньому. Серед основних чин0

ників, що впливають на процес формування заощаджень

є: обсяг одержаного доходу; сума витрат на споживан0

ня; чинники об'єктивного та суб'єктивного характеру,

котрі мають мотивований вплив на здійснення заощад0

жень членами домогосподарств; рівень відсоткових ста0

вок комерційних банків; сума податкового збору; сту0

пінь довіри до фінансово0кредитних установ; політична

та економічна стабільність в країні [7, с. 162].

До обов'язкових платежів домогосподарств нале0

жать: витрати на здійснення сплати податків та зборів;

витрати на сплату комунальних послуг та інших платежів;

витрати на сплату банківського кредиту та відсотків за

ним (коли домогосподарство у своїй діяльності вико0

ристовує даний спосіб фінансування); витрати на спла0

ту страхових внесків (коли домогосподарство викорис0

товує послуги страхових компаній) тощо [4, с. 107—

108].

За визначенням, наведеним у літературному джерелі

[10, с. 359], витрати домогосподарств становлять сумар0

ну суму платежів за товарами та послугами, що здійснені

у звітному періоді та сумарну суму коштів, за якими

здійснювалась купівля цінних паперів, сертифікатів, ва0

люти, будівництво, різні види ремонту, надавалась до0
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Рис. 1. Динаміка сукупних витрат у середньому
за місяць у розрахунку на одне домогосподарство

за 2009 — 2013 рр., грн.

Джерело: побудовано за даними [8, с. 129; 9, с. 137; 10, с. 137].
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помога родичам та знайомим, проводились вклади

коштів у фінансового0кредитні установи, сплачувались

податки, окрім прибуткового тощо. Основними складо0

вими витрат домогосподарств є споживчі грошові вит0

рати та неспоживчі грошові витрати, окрім того прово0

диться обрахування споживчих сукупних витрат та не0

споживчих сукупних витрат.

На рисунку 1 наведено динаміку сукупних витрат

в середньому за місяць у розрахунку на одне домо0

господарство за 2009—2013 рр. У ході аналізу ста0

тистичних даних встановлено, що у 2013 р. сукупні

витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне

домогосподарство зросли на 1059,9 грн. порівняно з

2009 р. У середньому щорічне їх зростання станови0

ло 8,5%.

Водночас до складу споживчих сукупних витрат

відносять [10, с. 360] грошові витрати та вартість спо0

житих продовольчих товарів, одержаних з особистого

підсобного господарства, в порядку заготівлі чи пода0

рованих родичами або іншими особами, сумарну суму

пільг та інших безготівкових субсидій стосовно оплати

житла, комунальних послуг та продуктів, сумарну суму

пільг стосовно оплати телефону, проїзду у транспорті,

послуг туристичних та різного роду путівок, призначе0

них для лікування, відпочинку чи оздоровлення, оплати

ліків, вітамінів чи інших товарів аналогічного призначен0

ня, оплати медичних послуг тощо.

З огляду на зазначене, неспоживчі сукупні витра0

ти домогосподарств включають [10, с. 360] грошові ви0

трати та негрошові витрати, скеровані на допомогу ро0

дичам або іншим особам, витрати на здійснення купівлі

нерухомості, проведення капітального ремонту, здійс0

нення будівництва житла та різноманітних будівель гос0

подарського призначення, витрати на купівлю

свійських тварин для особистого підсобного господар0

ства, витрати на купівлю цінних паперів, валюти, вит0

рати на оплату аліментів, податків (окрім прибутково0

го), зборів та внесків, витрати на здійснення платежів

за використаними заощадженнями, позиками та повер0

нення боргів.

Структура сукупних витрат домогосподарств за

2009 р. та 2013 р. представлено на рисунку 2. За анал0

ізом статистичних даних видно, що у 2013 р. порівня0

но з 2009 р., частка споживчих сукупних витрат у струк0

турі сукупних витрат зросла на 2,5%. З огляду на те,

відбулося зниження частки неспоживчих сукупних вит0

рат.

Ретельна структура споживчих сукупних витрат до0

могосподарств України за 2009—2013 рр. наведена у

таблиці 1.

Рис. 2. Структура сукупних витрат домогосподарств за 2009 р. та 2013 р.

Джерело: побудовано за даними [8, с. 129; 10, с. 137].

а) у 2009 р. б) у 2013 р.

Таблиця 1. Структура споживчих сукупних витрат України
(у середньому за місяць на одне домогосподарство)

за 2009—2013 рр.

Джерело: сформовано за даними [8, с. 129; 9, с. 137; 10, с. 137].
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Найбільшу частку у структурі споживчих сукупних

витрат становлять витрати на продукти харчування та

безалкогольні напої (понад 50%). Зростаючий тренд

демонструють витрати на алкогольні напої, тютюнові

вироби, частка яких зросла у 2013 р. у 1,1 раза порівня0

но з 2009 р. Частка непродовольчих товарів та послуг у

середньому щорічно зростала на 0,5%, проте це зрос0

тання не було системним. Значну частину витрат на не0

продовольчі товари та послуги займають витрати на жит0

ло, воду, електроенергію, газ та інші види палива: про0

тягом 2009—2013 р. вони збільшилися на 0,1%. Відбу0

лося скорочення витрат освіту (0,1%), проте досить сут0

тєво зросли витрати на одяг і взуття (0,4%), охорону

здоров'я (0,3%), транспорт (0,5%), зв'язок (0,3%),

відпочинок і культуру (0,3%) та на різні товари і послу0

ги (0,3%). Водночас майже не змінилася структура вит0

рат на предмети домашнього вжитку, побутову техніку

та поточне утримання житла і витрати на ресторани та

готелі.

Оскільки, левову частку у структурі споживчих

сукупних витрат домогосподарств займають витра0

ти на харчування, то здійснимо їх ретельний аналіз

(табл. 2).

Із таблиці 2 видно, що найбільше члени домогоспо0

дарств здійснюють витрати на купівлю м'яса та м'ясоп0

родуктів, хліба і хлібопродуктів, молока, сиру, яєць,

овочів, включаючи картоплю. Зокрема у 2013 р. порівня0

но з 2009 р. витрати на вище перелічені продукти хар0

чування зросли на 124,2 грн., 71,1 грн., 103,97 грн. та

51,51 грн. відповідно. Досить мало коштів члени домо0

господарств витрачають на харчування поза домом. Так,

у середньому щорічне їх зростання відбувалося на

9,2%.

Динаміка неспоживчих сукупних витрат за 2009—

2013 рр. представлена на рисунку 3.

Як видно з рисунка 3, неспоживчі сукупні витрати

домогосподарств у середньому щорічно зростали на

2,7%, зокрема витрати на допомогу родичам, іншим

особам — на 9,6%, витрати на купівлю акцій, нерухо0

мості, будівництво, капремонт, вклади до банків — на

11,0%, проте відбувалося скорочення інших витрат на

10,3%.

Види витрат 2009 2010 2011 2012 2013 
Продукти харчування 1377,54 1586,09 1773,58 1802,01 1913,52 
у т.ч.  
хліб і хлібопродукти 185,19 209,88 245,47 245,47 256,29 
м’ясо та м’ясопродукти 320,70 354,25 386,79 425,51 444,90 
риба та рибопродукти 90,45 94,12 100,97 111,83 118,90 
молоко, сир, яйця 169,08 209,23 234,66 253,94 273,05 
олія та жири 116,44 127,51 146,52 155,40 158,70 
фрукти 87,47 97,66 115,35 125,82 128,20 
овочі, включаючи картоплю 195,18 247,36 268,43 207,37 246,69 
цукор, джем мед, сироп, 
шоколад та кондитерські 
вироби 

104,40 131,18 144,87 135,27 139,55 

інші продукти харчування 34,77 33,19 38,28 40,02 42,19 
безалкогольні напої 73,86 81,71 92,24 101,38 105,05 
Харчування поза домом 48,56 53,83 63,11 64,73 68,65 
Всього сукупних витрат на 
харчування 1426,10 1639,92 1836,69 1866,74 1982,17 

Таблиця 2. Сукупні витрати на харчування у середньому за місяць у розрахунку
на одне домогосподарство за 2009 — 2013 рр., грн.

Джерело: сформовано за даними [8, с. 167; 9, с. 175; 10, с. 175].
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Рис. 3. Динаміка обсягу неспоживчих сукупних витрат України
(у середньому за місяць на одне домогосподарство)

за 2009 — 2013 рр., грн.

Джерело: побудовано за даними [8, с. 129; 9, с. 137; 10, с. 137].
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До основних факторів, що впливають на здійснен0

ня домогосподарствами витрат є доходи домогоспо0

дарств та ціни. Зростання доходу за незмінних цін про0

вокує зростання витрат, зокрема на задоволення духов0

них потреб. Однак у ситуації задоволення фізичних по0

треб, то зростання доходу може стати причиною змен0

шення витрат, зокрема на споживання. Відповідно, коли

дохід домогосподарства є незмінним, а ціна на товари

зростає, то зростають витрати, зокрема споживчі [6].

ВИСНОВКИ
Опрацювавши праці [1—7], провівши власні дос0

лідження та аналізування витрат домогосподарств,

встановлено, що вони відіграють досить важливу

роль у суспільному житті. Оскільки предметом вит0

рат виступає задоволення потреб, то першочерговим

завданням у даному контексті є їх постійне дослід0

ження. З позиції держави, витрати домогосподарств

виступають важливим елементом її економічного

зростання.

Варто зауважити, що у науковій статті проаналізо0

вано сутнісно0змістовні та інформаційно0аналітичні ас0

пекти витрат домогосподарств на макроекономічному

рівні, то доцільним також буде проведення їх аналізу

на мезорівні.

Перспективи подальших досліджень полягають у

формуванні системи управління витратами домогоспо0

дарств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки незалежності роль українських банків як

інвестора національної економіки була невиправдано

низькою. Частка кредитів в інвестиційну діяльність у

загальному обсязі кредитів банківського сектору в еко0

номіку становила 5—23 %. Однак на сьогодні стан

вітчизняної економіки вимагає і потребує активізації

інвестиційної діяльності, де ключова роль повинна на0

лежати саме банкам як посередникам в акумулюванні

та перерозподілі тимчасово вільних коштів.

Крім того, в умовах сьогодення надзвичайної ак0

туальності набуває конкурентоспроможність банку.

Оцінка та аналіз конкурентоспроможності банку спря0

мовані на визначення можливостей, загроз і визначен0

ня стратегічних невизначеностей, що створюються кон0

курентами, та впливають на ефективність інвестиційної

діяльності банків. Саме тому конкурентоспроможність

УДК 336.7
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ
НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
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COMPETITIVENESS OF BANKS IN THE INVESTMENT MARKET UKRAINE

У статті досліджено особливості діяльності банку на інвестиційному ринку України та виділе#
но позитивні і негативні сторони цієї діяльності. Основну увагу приділено аналізу та оцінці кон#
курентоспроможності як основі ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних банків.
Проведено аналіз конкурентної сили банків України з використанням бальної оцінки. Авто#
ром проаналізовано та оцінено конкурентоспроможність п'яти банків України та виділено
найбільш конкурентоспроможний банк на ринку. На основі проведеного аналізу, запропонова#
но власні рекомендації стосовно підвищення конкурентоспроможності банків на інвестиційно#
му ринку України.

The article investigates the features of the investment bank in Ukraine and highlighted the positive
and negative aspects of this activity. The main attention is paid to the analysis and evaluation of
competitiveness based on the investment performance of domestic banks. The analysis of the
competitive strength of banks Ukraine using scoring. The author has analyzed and assessed the
competitiveness of five banks in Ukraine and highlighted the most competitive bank in the market.
Based on the analysis offered their recommendations for improving the competitiveness of banks in
the investment market of Ukraine.

Ключові слова: конкурентоспроможність, банк, інвестиційна діяльність, інвестиційний ринок, цінні па#

пери, портфель цінних паперів.
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банків на інвестиційному ринку України набуває підви0

щеної актуальності та значущості. Тенденції, що спос0

терігаються сьогодні в інвестиційній діяльності банків,

вимагають розроблення нових інноваційних технологій,

підходів, методів для її фінансування, які мають відпо0

відати економічним можливостям України та стратегіч0

ним векторам її розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема обгрунтування конкурентоспроможності

банків на інвестиційному ринку України посідає чільне

місце у наукових дослідженнях. Помітний внесок у роз0

робку методологічних і методичних питань стосовно

названої проблематики зробили такі зарубіжні та вітчиз0

няні учені, як: Івахненко І.С., Коломиец И.В., Медведєв

М.В., Портер Е. Майкл, Фомін І.
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Однак значна частина питань, пов'язаних з деталь0

ним аналізом конкурентоспроможності банків на інве0

стиційному ринку України ще потребує подальшого до0

слідження і вирішення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити особливості діяльності

банку на інвестиційному ринку України, виділити пози0

тивні і негативні сторони цієї діяльності. Проаналізува0

ти та оцінити конкурентоспроможності як основу ефек0

тивності інвестиційної діяльності вітчизняних банків. На

основі проведеного аналізу, запропонувати власні ре0

комендації стосовно підвищення конкурентоспромож0

ності банків на інвестиційному ринку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний нестабільний фінансово0економічний стан

України кардинально змінив місце та роль комерційних

банків щодо здійснення інвестиційної діяльності. Інвес0

тиційна діяльність банків має суттєве значення як для

економіки країни в цілому, так і для самих банківських

установ. Для економіки країни значення інвестиційній

діяльності банків полягає в тому, що вони, акумулюючи

фінансові ресурси фізичних і юридичних осіб, направ0

ляють грошові кошти в найбільш привабливі види еко0

номічної діяльності, стимулюють розвиток реального

сектору та соціальної сфери, забезпечують формуван0

ня фінансових можливостей для підвищення добробу0

ту в країні в цілому [7, c. 43]. В економічній літературі

виділено низку основних напрямів діяльності банків на

інвестиційному ринку (рис. 1).

Економічна суть інвестиційної діяльності банку зво0

диться до фінансових інвестицій (довгострокові цінні па0

пери, паї, частки, вкладення у статутні капітали тощо)

та реальних інвестицій (матеріальні та нематеріальні ак0

тиви).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ

Інвестиційна діяльність 
банків 

Інвестиції у розвиток 
власного банківського 
бізнесу 

Інвестиції у розвиток 
інших підприємств 

Формування 
інвестиційного портфелю 
банку 

Участь у фінансуванні 
інвестиційно-інноваційних 
проектів 

Інвестиційні послуги банків 

Відбір об’єктів інвестування для 
клієнтів банку 

Формування і управління 
інвестиційним портфелем клієнтів 
банку

Управління інвестиційними 
проектами у рамках проектного 
фінансування 

Інвестиційні послуги банків на 
ринку цінних паперів 

Послуги з хеджування 
інвестиційного ризику 

Послуги на ринку нерухомості 

Рис. 1. Основні напрями діяльності банків на інвестиційному ринку

Джерело: [5, c. 82].

Рис. 2. Вартість портфеля цінних паперів вітчизняних банків
у 2000—2013 рр., млн грн.

Джерело: складено автором з використанням джерела [3; 4].
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Швидкий розвиток фондового ринку в Україні ство0

рив необхідні умови для використання у сфері банкі0

вської діяльності операцій з цінними паперами. Варто

відзначити, що Україні вітчизняні банки є досить актив0

ними учасниками ринку цінних паперів. Діюче законо0

давство [3, c. 30] дозволяє банкам здійснювати широке

коло операцій із цінними паперами: вони можуть висту0

пати як емітентами власних акцій, облігацій, депозит0

них сертифікатів та інших цінних паперів, можуть прид0

бати цінні папери за рахунок власних коштів, виступаю0

чи в ролі інвесторів.

Діяльність банків на інвестиційному ринку полягає

у вкладенні коштів у цінні папери від свого імені і за

свій рахунок. Метою інвестиційної діяльності є пере0

дусім отримання прибутку. Банки, як правило, — ак0

тивні інвестори на ринку державних цінних паперів, що

стосується ролі банків на ринку корпоративних цінних

паперів, то є істотні розбіжності в законодавстві різних

країн.

Принциповим у контексті дослідження проблема0

тики діяльності та конкурентоспроможності банків на

інвестиційному ринку є той факт, що можливості фор0

мування інвестиційного потенціалу банківської систе0

ми пов'язані зі структурними змінами в економіці, а

реалізація цього потенціалу безпосередньо впливає

на розмір норми нагромадження і рівень інвестицій0

ної привабливості національної економіки. Адже саме

високий рівень інвестиційного потенціалу банківської

системи закладає основу для модернізації економі0

ки та забезпечення її макроекономічної збалансова0

ності.

Зауважимо, що інвестиційна діяльність банків на

ринку цінних паперів посідає вагоме місце. Так, на пер0

винному ринку цінних паперів обсяг операцій банків

складає 28,7 % у загальному обсязі операцій інших

учасників. Обсяг інвестиційних операцій на вторинному

ринку дорівнює 25 % у загальній структурі реалізова0

них біржових контрактів. За даними Національного бан0

ку України, питома вага інвестиційного портфеля цінних

паперів банків у сукупних активах банків стрімко зрос0

тала впродовж усього 2013 р., і станом на 01.01.2013 р.

становила 9 %, що значно більше у порівнянні з показ0

никами минулих років [2, c. 2].

Аналізуючи динаміку вартості цінних паперів у пор0

тфелі банків з 2000 по 2013 рр. (рис. 2), можна виділити

такі періоди зміни акцентів діяльності на фондовому

ринку. Перший період з 2000 р. по 2006 р., коли обсяги

вкладень демонстрували стійку динаміку зростання,

незважаючи на невеликі темпи. З 2006 по 2009 — дру0

гий період, що характеризується нарощенням обсягів

за два роки майже в три рази (у гривневому еквіваленті

ці показники становлять у 2006 р. — 14466 млн грн., а

на кінець 2008 р. — 40610 млн грн.). У 2009 р. вкладен0

ня банків у цінні папери мали незначну низхідну динам0

іку, а у 2010 темпи їх приросту збільшилися у 2 рази

(приріст в абсолютному значенні — 44224 млн грн.).

Така тенденція зберігається і зараз. Станом на

01.05.2014 р. вартість портфеля цінних паперів банків

України складає 150927 млн грн. [4, c. 3].

Незважаючи на декількаразове зростання вкладень

банків у цінні папери та фактично позитивну динаміку,

що спостерігалася за всі досліджуванні роки, таке знач0

Таблиця 1. Активи банків за вкладеннями в цінні папери у 2008—2013 рр.

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Загальні активи, 
млн грн. 973332 1001626 1090248 1054280 1127192 1408688 

Вкладення в цінні 
папери             

млн грн. 40610 39335 83559 87719 96340 138287 

питома вага, % 4,17 3,93 7,66 8,32 8,55 9,82 

Кредити надані             

млн грн. 792244 747348 755030 825320 815327 911402 

питома вага, % 81,4 74,61 69,25 68,12 72,33 64,70 

Джерело: складено автором з використанням джерела [1].

Таблиця 2. Вкладення в цінні папери в середньому на один банк
у 2008—2013 рр., млн грн.

Джерело: складено автором з використанням джерела [9; 10].

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Кількість діючих 
банків, од. 184 182 176 176 176 180 

Загальні активи 973332 1001626 1090248 1211540 1127192 1408688 

Загальні активи, в 
середньому на один 
банк 

5289,85 5503,44 6194,59 6883,75 6404,55 7826,04 

Вкладення в цінні 
папери 40610 39335 83559 87719 96340 138287 

Вкладення в цінні 
папери, середньому на 
один банк 

220,71 216,13 474,77 498,4 547,39 768,26 
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не збільшення кількісного показника вартості портфе0

ля цінних паперів не вплинуло на їхню питому вагу в за0

гальних активах банку, яка є досить незначною (табл.

1).

Проаналізувавши дані таблиці 1, можемо помітити,

що за аналізований період спостерігалося зменшення

питомої ваги наданих кредитів та відповідно зростання

показника вкладень у цінні папери. Тенденція до зрос0

тання обсягу та питомої ваги інвестиційного портфеля в

активах банків є достатньо стабільною.

Вкладаючи кошти в цінні папери, банки таким

чином уникали кредитного ризику. За останній пе0

ріод спостерігається позитивна тенденція, бо бачи0

мо зростання питомої ваги цінних паперів в акти0

вах банку, значно зросли обсяги вкладень в цінні

папери, дещо зменшились обсяги наданих кредитів.

Треба також зазначити,  що обсяги кредитних

коштів у 2013 р. перевищували обсяги вкладень у

цінні папери у 6,5 разів.

Активи вітчизняних банків, за даними Національно0

го банку України, на 01.05.2014 р. становили 1 481 625

млн грн., а вкладення в цінні папери — 150 927 млн грн.

У середньому на один банк ці показники становили на

зазначену дату: активи — 8231,25 млн грн., вкладення

в цінні папери — 838,48 млн грн. (табл. 2).

Акціонерний банк "Укргазбанк" проводить досить

активну інвестиційну політику. Проаналізувавши струк0

туру кредитно0інвестиційного портфелю за останні чо0

тири роки, з 01.01.2010 по 01.01.2014 рр., варто зазна0

чити, що банк активно нарощував обсяг кредитно0інве0

стиційного портфелю [9, c. 2].

У структурі портфеля за видами валют 99,8 %

цінних паперів номіновані у національній валюті. За

строками погашення найбільша питома вага зберег0

лася за цінними паперами зі строком погашення по0

над 2 роки — 48,4 %. За 2013 р. вони зросли на

17,8 млрд грн, або у 2,1 рази, що значною мірою

пояснювалось придбанням банками ОВДП0ПДВ та

ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "На0

фтогаз України". Починаючи з травня, у портфелі

банків суттєво зросли цінні папери на вимогу сек0

тору загального державного управління, що пояс0

нювалось їх високою ліквідністю. За рік залишки

за ними збільшились на 6,8 млрд грн, або у 8,9 рази

[10, c. 3].

Крім цього, через значну пропозицію Міністерства

фінансів України тривало зростання цінних паперів зі

строком погашення до 1 року (на 8,8 млрд грн., або в

1,8 рази). Цінні папери зі строком погашення від 1 року

до 2 років зросли на 5,5 млрд грн., або у 3,4 рази [9, c.

3].

У торговому портфелі обліковуються цінні папе0

ри, придбані банком для перепродажу та переваж0

но з метою отримання прибутку від короткотермі0

нових коливань їх ціни або дилерської маржі. До

торгового портфеля включаються спекулятивні цінні

папери (боргові цінні папери, акції та інші цінні па0

пери з нефіксованим прибутком), що котируються на

фондових біржах, придбані банком із метою отри0

мання прибутків у результаті короткотермінових ко0

ливань ціни або дилерської маржі та продажу в най0

ближчий час.

Найбільш активно інвестували в торгові цінні па0

пери такі комерційні банки першої групи: "Райффай0

зен банк "Аваль", "Альфа0банк", "Фінанси та кре0

дит", "Надра" (на них припадає понад 31 % усіх інве0

стицій) [2]. Суттєве скорочення вкладень цього виду

в 2012 р. (на 483,2 млн грн. або 66,9 %) було зумов0

лене загальною фінансовою кризою, яка супровод0

жувалась різким падінням курсів цінних паперів, а

відтак, і суттєвим зростанням інвестиційних ризиків

[1, c. 4].

За останні два роки обсяги інвестування у вище пе0

рераховані цінні папери продовжували зростати. Так,

за 2013 р. порівняно з 2012 р. даний показник збільшив0

ся в 2,3 рази, а за 2013 — у 1,8 рази. Як і торгові порт0

фелі, портфелі на продаж у переважній більшості скон0

центровані у банках, котрі належать до першої — 74,5

% та другої — 15,5 % групи. Серед найбільш активних

інвесторів у такого роду фінансові активи варто виділи0

ти "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "Укрсиббанк", "Райф0

файзен банк "Аваль", сумарна частка яких становить

3,81 % [2, c. 4].

Дослідивши діяльність банків на інвестиційному

ринку, можемо стверджувати, що участь банків в інвес0

тиційному процесі має позитивні та негативні сторони.

Критерії Питома 
вага Рейтинг Оцінка 

УМОВИ ДЛЯ ФАКТОРІВ
Стабільність курсу національної валюти  0,25 4 1,00 

Політика НБУ 0,30 4 1,20 
Кваліфікаційний рівень працівників банківського 
сектору  

0,10 - 3,85 

Ступінь розвитку інвестиційної діяльності у галузі 0,20 5 1,00 
СТІЙКА СТРАТЕГІЯ, СТРУКТУРА ТА СУПЕРНИЦТВО

Рівень монополізації 0,22 4 1,00 
Потенціал розвитку конкурентних технологій 0,20 3 0,60 
Висока конкуренція серед банків і банківських продуктів 0,15 4 0,60 

РОДИННІ ТА ПІДТРИМУЮЧІ ГАЛУЗІ
Ступінь взаємодії банківського сектору та фондового 
ринку 

0,25 5 1,25 

Потенціал ринку дорогоцінних металів 0,15 4 0,60 
Рівень технологічного забезпечення банківського 
сектору 

0,20 4 0,80 

Таблиця 3. Розрахунок конкурентоспроможності

Джерело: складено автором з використанням джерела [6].
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Позитивні сторони:

1. Допуск банків на фондовий ринок сприятиме кон0

куренції між його учасниками, що означає зменшення

витрат емітентів та інвесторів.

2. Взаємопроникнення банківського та промисло0

вого капіталу покращує потік інформації, посилює кон0

курентоспроможність банків та виробничого сектора.

Негативні сторони:

1. Операції з цінними паперами є більш ризиковим

видом діяльності, ніж банківська справа.

2. Збитки банків від зміни курсової вартості цінних

паперів або невдалого їх розміщення при емісії цінних

паперів можуть зашкодити інтересам банків, дестабілі0

зувати банківську систему.

3. Наявність системи страхування депозитів змен0

шує самосвідомість банкірів [7, c. 45].

На нашу думку, щоб активізувати участь банків у

інвестиційних процесах, держава повинна своїми діями

забезпечити зростання прибутковості від інвестиційної

діяльності, зменшити рівень ризику та надати банкам

можливість накопичення коштів з метою участі в опера0

ціях на інвестиційному ринку.

Варто зазначити, що ефективна діяльності банків на

інвестиційному ринку зумовлюються насамперед кон0

курентоспроможністю банку. Достатній рівень конку0

рентоспроможності банка на інвестиційному ринку ство0

рює умови для його подальшого розвитку, але перехід

на якісно новий рівень розвитку неможливий без знач0

них інвестувань, що зумовлює важливість створювати

та формувати інвестиційну привабливість банку.

Доцільно було б визначитися із трактуванням само0

го поняття "конкурентоспроможність". Воно є більш

складною ринковою характеристикою установи, знач0

но ширшою від поняття стійкості і надійності. Для того

щоб зрозуміти, що таке конкурентоспроможність бан0

ку, слід проаналізувати підходи до визначення терміна

"конкурентоспроможність".

М. Портер під конкурентоспроможністю розуміє

"властивість суб'єкта ринкових відносин виступати на

ринку нарівні з присутніми там конкуруючими суб'єкта0

ми". Аналізуючи це визначення, слід зазначити, що воно

не несе елементи випередження, лідерства, які повинні

бути властиві суб'єктам економічного суперництва, що

намагаються перевершити досягнення конкурентів [11,

c. 45].

І. Фомін вказує на те, що конкурентоспроможність

відображає ступінь привабливості банку для реальних і

потенційних клієнтів, який дає змогу отримати певні пе0

реваги у формуванні впливу на ринкову ситуацію у влас0

них інтересах [13, c. 8].

Проаналізувавши трактування поняття "конкурен0

тоспроможність" різними науковцями, можемо сказа0

ти, що воно не різниться за сутністю і зміст в різних ав0

торів, а навпаки, розуміється однаково, а саме як

здатність суб'єкта набувати чи володіти певними лідер0

ськими властивостями.

Проведемо розрахунок конкурентоспроможності

банківського сектору за допомогою узагальнених кри0

теріїв та експертних оцінок (табл. 3).

Розраховуючи питому вагу факторів, слід брати за

початок цінності інформації, яку несе фактор впливу для

даного критерію (0,10 — найменш інформативна час0

тина, 0,30 — найбільш інформативна). Розставляючи

бали (рейтинг), слід визначити, що 1 бал — це найменш

вагомий фактор, 5 балів — найбільш вагомий (значу0

щий) фактор.

Аналіз конкурентної сили банку доцільно проводи0

ти з використанням бальної оцінки (табл. 4). Для цього

потрібно виокремити найважливіші фактори конкурен0

тної сили банку та оцінити їх від одного до десяти балів.

З таблиці 4 спостерігаємо, що найбільш конкурен0

тоспроможним серед усіх банків є Приватбанк, який

лідерує за позиціями "продуктивність", "прибутковість",

"грошові ресурси" та "продукти/послуги". Однак, крім

цих лідерських якостей, Приватбанк має низькі бали

серед таких факторів як "репутація" та "кадри". Най0

менш конкурентоспроможним являється "Ощадбанк".

Що стосується якості сервісу ПАТ КБ "Приватбанк",

можемо сказати, що він знаходиться на високому рівні,

тому що банк активно навчає персонал корпоративної

етики і створює комфортабельні умови у приміщеннях

банку для обслуговування клієнтів, а продукти та послу0

ги ПАТ КБ "Приватбанк" відрізняються своєю різнома0

нітністю.

Отже, із проведеного аналізу конкурентоспромож0

ності банків, можемо сказати, що головними завдання0

ми банків для проведення ефективної діяльності на інве0

стиційному ринку, повинні бути: збільшення обсягу ак0

тивних операцій банку з одночасним збереженням

якості портфеля; вдосконалення систем просування та

Таблиця 4. Порівняльна таблиця діяльності банків7конкурентів
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розвитку персоналу; впровадження прогресивної сис0

теми ефективних продаж; підвищення ефективності та

зростання частки відсоткових доходів; актуалізація

інформаційних технологій у наданні банківських послуг

та інші.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Із проведеного дослідження можемо зробити вис0

новок, що конкурентоспроможність банку є показни0

ком, який характеризує ефективність банку на інвести0

ційному ринку. Саме тому доцільним є моніторинг да0

ного показника та впровадження у випадку його змен0

шення певних заходів з приводу підвищення ефектив0

ності роботи банку.

Таким чином, для підвищення конкурентоспромож0

ності банків, може бути запропоновано ряд таких ідей:

— посилення конкурентоспроможності банківської

установи вимагає нової якості банківського менеджмен0

ту, який повинен дуже оперативно реагувати на викли0

ки динамічного ринку;

— потреба у постійному відстеженні тенденцій

трансформації зовнішнього середовища і, як наслідок,

зміни конкурентних переваг банку та його стратегічних

конкурентів обумовлює необхідність проведення моні0

торингу їх діяльності з метою забезпечення своєчасної

адаптації банківської установи до змін;

— конкурентоспроможність банків на ринках окре0

мих послуг залежить від їх якості та сервісного рівня

обслуговування клієнтів, а головними критеріями якості

послуг банку мають бути: економічна вигідність, гаран0

тованість здійснення та повнота виконання, дотриман0

ня банківської таємниці.
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THE CURRENT SITUATION AND CONCERNS ABOUT A CHOICE OF EFFECTIVE FINANCING
MECHANISMS FOR THE HOME CONSTRUCTION ACTIVITY (IN THE CONTEXT OF AN
INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION FOR THE CONSTRUCTION ORGANIZATION)

Метою статті є розгляд та розробка теоретико#методологічних засад залучення інвестиційних ресурсів до бу#
дівельної галузі України, а саме: у будівництво житла через Фонди фінансування будівництва (ФФБ). Предметом
дослідження є механізм залучення інвестиційних ресурсів у будівництво житла за допомогою використання Фондів
фінансування будівництва. Зазначено переваги та недоліки залучення інвестицій у будівництво житла через ФФБ. У
статті розглянуто один з основних способів фінансування будівництва житла в Україні на сьогодні, це ФФБ та його
механізм. У результаті розгляду законодавчих засад його застосування, слід зазначити що схема фінансування бу#
дівництва через створення ФФБ майже прозора, що дозволяє будівельникам отримати підтримку фінансової уста#
нови (банка) на начальному етапі, а, з іншого боку — захистити фінансові інвестиції потенційних покупців від не#
цільового використання до завершення будівництва житла. Але на практиці, боротьба фінансової установи у інтере#
сах довірителя із забудовником не є досить реальною. Обгрунтовано переваги та недоліки залучення інвестиційних
ресурсів у будівництво житла через ФФБ. Нами запропоновано вдосконалення законодавчої бази по регулюванню
механізмів залучення інвестиційних ресурсів у будівництво житла як один із пріоритетних напрямів подальшого роз#
витку держави, коли держава витупає гарантом правових відносин господарюючих суб'єктів та несе функцію соці#
ального захисту населення. А як перші кроки, це збільшення законодавчо обумовленого документообігу між управи#
телем та забудовником, а саме: заявка на отримання коштів надана забудовником управителю, що дасть змогу кон#
тролювати грошові потоки забудовнику та надання управителем щомісячного звіту забудовнику про суми отрима#
них від інвесторів коштів. У податковому обліку, для забудовника слід впровадити чітке визнання "першої події", для
бази оподаткування ПДВ, а саме сума наданих послуг або суму отриманих коштів від управителя. Перспективою
подальших досліджень є розробка чіткого механізму інвестування покупцями у житлове будівництво через ФФБ,
який дозволить державі здійснювати ефективне регулювання цієї галузі економіки країни.

The purpose of the article is to examine and develop theoretical and methodological foundations of attraction of
investment resources to the construction industry of Ukraine, namely to housing construction through the Construction
Financing Funds (CFF). A subject of investigation is a mechanism of attraction of investments to housing construction with
the use of Construction Financing Funds. A detailed analysis of advantages and disadvantages of attracting investments to
housing construction through the CFF is presented.

One of the main ways of financing of housing construction in Ukraine for today is investigated in the article. It is the CFF
along with its mechanism. It should be noted that examined legal principles of its application revealed that a construction
financing scheme is almost transparent due to availability of the CFF. That gives to the constructors a possibility to get a
support from a financial institution (bank) at the initial stage and on the other hand — to protect potential customers' financial
investments from improper use till the end of housing construction. However, in practice, a fight of financial institution in
the interests of the trustor against the tenant builder is not quite real. In the article the benefits and pitfalls of attraction of
investments to housing construction through the CFF are substantiated.

An enhancement of a legal basis on adjustment of mechanisms of attraction of investments to housing construction is
proposed by us as one of the priority directions of further development of the state under circumstances where the state
acts as a guarantor of legal relations between economic entities and performs a social protection function. Primarily there
shall be increased a legally defined document flow between a trustee and a tenant builder, namely it concerns an application
for funds provided by the tenant builder to the trustee. That will allow the tenant builder to control a cash flow and to provide
a monthly report by the trustee to the tenant builder in respect of the funds received from investors.

In the tax accounting there shall be implemented a clear definition of the "first event" for the tenant builder , for the VAT
tax base, namely the amount for the services provided or the amount of the funds received from the trustee. A prospect for
further research is to develop a clear investment mechanism for the customers investing in the housing construction by
means of the CFF, which will allow the state to regulate effectively this sector of the economy in the country.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найбільш актуальних проблем України за

оцінками багатьох вчених0економістів є залучення

Ключові слова: Фонд фінансування будівництва, інвестиційні ресурси, забудовник, управитель, довіритель.

Key words: Construction Financing Funds (CFF), investment funds, a tenant builder, a trustee, a trustor.

інвестиційних ресурсів до економіки країни та їх ефек0

тивне освоєння. Тільки завдяки введенню сучасних

форм управління в кожну галузь економіки можна до0
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сягти формування сприятливого інвестиційного кліма0

ту, створення умов для успішного розвитку багатьох

галузей виробництва для вирішення цілої низки важ0

ливих соціально0економічних проблем України. Буді0

вництво є однією з найперспективніших галузей, які

можуть перетворити кошти населення та підприємств

у високоприбуткові інвестиційні ресурси. Таким чином,

завдяки розвитку будівельної галузі можуть бути вир0

ішені декілька проблем сучасної України — соціальні

(забезпечення населення житлом), фінансові (залучен0

ня до економіки країни необхідних інвестиційних ре0

сурсів), виробничі (розвиток суміжних з будівництвом

галузей економіки таких, як виробництво будівельних

матеріалів та інші).

Як підкреслює автор [1, с. 1]: "...першочерго0

вим у забезпеченні стабільного розвитку є створен0

ня ефективного механізму взаємодії відтворення

житла із загальним макроекономічним і соціальним

розвитком. Місце, роль і значення житлової сфери

для розвитку країни обумовлює необхідність відне0

сення проблеми регулювання процесу відтворення

житла до рангу найважливіших теоретичних дослі0

джень. Результатом їх і повинні стати методологічні

та методичні розробки економічних механізмів

відтворення житла і його ринку, обгрунтування на0

прямів і методів реформування житлового та буді0

вельного секторів економіки, а також розробки

науково обгрунтованої програми розвитку житло0

вої сфери. Дефіцит теоретичних розробок стримує

процеси формування правових засад відтворення

житла, розробки обгрунтованих програм його роз0

витку...".

Небагато уваги приділяється саме аналізу існуючих

механізмів залучення інвестиційних ресурсів у будівниц0

тво житла як таких, що є пріоритетним для розвитку

будівельної галузі країни та економіки України в ціло0

му. При дослідженні проблем залучення інвестицій у

будівництво житла відсутнє чітке теоретичне обгрунту0

вання переваг та недоліків залучення інвестицій у буді0

вництво житла при використанні Фондів фінансування

будівництва.

На сьогоднішній день законодавством України ок0

реслені кілька варіантів залучення інвестиційних ре0

сурсів у будівництво, усі вони мають свої відмінності [2;

3]. Саме тому виникає необхідність чіткого з'ясування

усіх переваг та недоліків існуючих методів фінансуван0

ня будівництва житла в Україні, одним із яких є залу0

чення інвестиційних ресурсів за допомогою використан0

ня Фондів фінансування будівництва (ФФБ).

Актуальність проблеми залучення інвестицій у бу0

дівництво житла та її недостатнє наукове опрацювання

у розрізі механізмів залучення інвестиційних ресурсів у

будівництво житла визначили тему даної статті.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Різноманітні аспекти проблем економіки будів0

ництва та розвитку будівництва житла висвітлюються

у наукових працях вчених та практиків: А.М. Асаула,

А.Ф. Гойка, Н.Ю. Горлача, В.В. Дурицького, Т.М. За0

вори, В.І. Залуніна, Ю.М. Манцевича, К.В. Паливоди,

М.П. Педана, Р.Б. Тяна та інших.

Однак, незважаючи на підвищений інтерес до про0

блеми залучення інвестицій до будівництва житла за

допомогою Фондів фінансування будівництва, багато

аспектів цієї складної проблеми є досі не розроблени0

ми.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою даної статті є розробка теоретико0методо0

логічних засад залучення інвестиційних ресурсів у бу0

дівництво житла в Україні через Фонди фінансування

будівництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для розвитку і успішного функціонування буді0

вельного комплексу, який включає не лише будівниц0

тво об'єктів виробничого, соціального та житлового

призначення, а об'єднує проектно0вишукувальні і на0

уково0дослідні, будівельні і монтажні організації,

підприємства будівельної індустрії, виробництво бу0

дівельних матеріалів та виробів, транспорт, наукові

установи (вищі і середні спеціальні навчальні закла0

ди, професійно0технічні училища, курси з підготовки

будівельних кадрів), а також являється мультипліка0

тором інвестицій інших галузей національної еконо0

міки — питання залучення фінансових ресурсів є до0

сить важливим та актуальним. Розрізняють два основ0

них способи фінансування будівельної галузі: цент0

ралізований і децентралізований. При централізова0

ному способі джерелом надходжень є кошти з дер0

жавного бюджету, централізованих позабюджетних

інвестиційних фондів й ін.; при децентралізованому

— це в основному джерела підприємств і індивідуаль0

них забудовників.

За останні роки в сфері фінансування будівельно0

го сектора відбулися істотні зміни. Насамперед зміни0

лося співвідношення між централізованими і децент0

ралізованими джерелами фінансування: частка цент0

ралізованих різко зменшилася, а децентралізованих

збільшилася, але це нормальний і природний процес,

оскільки в усіх країнах з розвинутою ринковою еко0

номікою переважають приватні інвестиції, а не дер0

жавні. В свою чергу приватні інвестиції поділяються на

власні та залучені.

При цьому власні джерела фінансування будівель0

них підприємств складаються з внесків засновників,

прибутку, амортизаційних відрахувань на повне віднов0

лення основних фондів, виручки від реалізації заста0

рілого і зайвого майна, орендної плати від здачі в орен0

ду майна іншим підприємствам і організаціям та інші

джерела.

При здійсненні капітальних вкладень господарським

способом у підприємств утворюються додаткові власні

джерела фінансування таких вкладень. До них належать

планові накопичення, економія від зниження собівар0

тості будівельно0монтажних робіт, мобілізація внут0

рішніх ресурсів у будівництві.

До складу позикових коштів як джерело фінансу0

вання може входити довгостроковий кредит в усіх його

формах прояву (фінансовий та оперативний лізинг,

франчайзинг, іпотека та ін.). Він покриває нестачу в кош0

тах на: науково0дослідні, проектні, конструкторські,

технологічні роботи; придбання науково0технічної про0
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дукції в інших підприємств;підготовку нових виробництв,

освоєння нових технологічних процесів, нових конку0

рентоспроможних видів продукції;створення одиничних

партій продукції; випуск нової продукції за повним цик0

лом, починаючи від науково0дослідних розробок і ство0

рення дослідних зразків до її серійного випуску; техні0

чне переоснащення, реконструкцію, розширення, буді0

вництво виробництв та інші заходи, що забезпечують

насичення ринку товарами і зростання прибутку; жит0

лове будівництво, будівництво об'єктів побутового й

іншого соціального призначення; інші ефективні захо0

ди.

Розмір позик і терміни, на які вони видаються, за0

лежать від вартості заходів, що кредитуються, трива0

лості їх здійснення, часу окупності витрат, фінансово0

го стану і кредитоспроможності інвестора, а також від

виду та рівня наданого забезпечення кредиту, що ви0

дається.

Значні фінансові ресурси, особливо у щойно ство0

рених і реорганізованих будівельних організаціях, мо0

жуть бути мобілізовані на фінансовому ринку за допо0

могою продажу акцій, облігацій та інших видів цінних

паперів, що випускаються цією будівельною організа0

цією; дивідендів і процентів по цінних паперах та інших

емітентів; доходів від фінансових операцій.

Будівельні організації можуть отримати фінансові

ресурси від асоціацій, корпорацій, концернів, у які вони

входять; від координуючих організацій, від органів дер0

жавного управління, як бюджетні субсидії; від страхо0

вих компаній.

Розширення обсягу іноземного капіталу сприяє на0

сиченню будівельного комплексу гостродефіцитною

оригінальною продукцією, призначеною для модерні0

зації його виробничої бази; дозволяє формувати сучас0

ну модель споживання, підвищувати рівень конкуренції

та конкурентоспроможності.

Як переваги іноземних інвестицій, відзначають по0

даткові надходження і заробітну плату працівникам, які,

виступаючи доповненням до бюджету, призводять до

розвитку інфраструктури і збільшення соціальних ви0

трат. Крім того, продуктивність праці на підприємствах

з іноземними інвестиціями іноді в 2 рази перевищує про0

дуктивність на вітчизняних.

Джерелами фінансових ресурсів для капітальних

вкладень є також різноманітні фонди, що створюються

в Україні (інноваційний, сприяння конверсії та ін.).

Всі вищезазначені джерела формування фінансо0

вих ресурсів широко застосовуються в будівництві — в

секторі виробництва будівельних машин і механізмів,

матеріалів, виробів та конструкцій.

Значне місце в будівельній галузі займає житлове

будівництво. Враховуючи дефіцит житла, бажаючих

вкласти гроші в будівництво житла є досить багато. І

вже давно в правову лексику і практику увійшло таке

поняття, як " інвестиційне будівництво". Але жоден

нормативний акт не наводив ані визначення цього по0

няття, ані істотних умов цього договору. Тому правиль0

но в науковій літературі зроблено висновок що інвес0

тиційний договір є поняттям родовим, який об'єднує

певну групу договорів, які мають інвестиційний харак0

тер [7, с. 10].

Першим організованим кроком у захопленні рин0

ку інвестиційних коштів, які вкладають у будівництво,

став Закон "Про проведення експерименту в житлово0

му будівництві на базі холдингової компанії "Київмісь0

кбуд". Відповідно Закону до 1 січня 2006 року в місті

Києві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" по0

винен був проводитися економічний експеримент щодо

стимулювання розвитку житлового будівництва із за0

лученням коштів фізичних та юридичних осіб на

пенсійні вклади з наступним їх спрямуванням на дов0

гострокове кредитування будівництва житла під зас0

таву цього житла. Умови здійснення операцій із пен0

сійними вкладами визначаються в строкових та довір0

чих договорах пенсійних вкладів ( далі — договори

пенсійних вкладів), які укладаються між вкладниками

та уповноваженими банками. Отже, монополіст на рин0

ку будівництва залучив до фінансування будівництва

банківського посередника.

Але надання таких преференцій тільки одному за0

будовнику "Київміськбуду" та банківській установі, яку

обирав сам забудовник, не влаштувало інших фінансо0

вих посередників, які також хотіли отримувати прибу0

ток на "довірчому управлінні коштами інвесторів".

Тому другим роком при "захопленні коштів ін0

весторів" став прийнятий 19 червня 2003 року Закон

Довіритель 1  Довіритель 2  Довіритель 3  Довіритель 4 

Фонд фінансування будівництва 

Управитель 
ФФБ

Забудовник

Підрядник 1  Підрядник  2 Підрядник 3

Рис. 1. Схема фінансування будівництва житла
за рахунок коштів ФФБ
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України "Про фінансово0кредитні механізми і управ0

ління майном при будівництві житла та операціях з не0

рухомістю". Як зазначається в преамбулі цього За0

кону, його головною метою було визначення загаль0

них принципів, правових та організаційних засад за0

лучення коштів фізичних та юридичних осіб в управ0

ління з метою фінансування масового будівництва

житла та особливості управління цими коштами. Та

починаючи з 14 січня 2006 року відповідно до вимог

частини 3 статті 4 Закону про інвестиційну діяльність,

інвестування та фінансування будівництва таких

об'єктів повинно відбуватися виключно через фонди

фінансування будівництва (ФФБ), фонди операцій з

нерухомістю (ФОН), інститути спільного інвестуван0

ня (ІСІ), які створені та діють відповідно до законо0

давства, а також шляхом випуску безвідсоткових (

цільових) облігацій, по яким базовим товаром висту0

пає одиниця такої нерухомості. Це дало змогу захис0

тити інтереси вкладників, останнім гнучким прикла0

дом необхідності даних дій стала історія із спожива0

чами київської компанії "Еліта Центр", коли більше

1500 інвесторів лишились вкладених коштів так і не

отримавши житло.

Отже, Законом України "Про фінансово0кредитні

механізми і управління майном при будівництві житла і

операцій з нерухомістю" (далі — Закон) передбачаєть0

ся досить прозорий механізм фінансування житлового

будівництва, за допомогою якого інвестор отримує за0

хищене право на отримання житла, збудованого за його

кошти. До таких механізмів відносять ФФБ типу "А" та

ФФБ типу "Б".

Типова схема фінансування будівництва через ФФБ

(рис. 1) включає основних учасників: керівництво (зас0

новник) ФФБ, забудовник (будівельну організацію),

довірителі( інвестори) та страхова компанія.

Сутність процесу фінансування через ФФБ у на0

ступному: управитель створює ФФБ. Слід зазначи0

ти, що основним документом, який встановлює взає0

мовідношення сторін при будівництві об'єкту за ра0

хунок коштів ФФБ, є Правила ФФБ, які розробляє і

затверджує управитель ФФБ. Правила є обов'язко0

вими для виконання усіма суб'єктами системи фінан0

сово0кредитних механізмів фінансування будівниц0

тва житла та іншої нерухомості, будівництво якої

здійснюється за рахунок ФФБ. Правила регламен0

тують порядок взаємодії фінансової установи, забу0

довника та довірителя. Фонд вважається створеним

після затвердження управителем цих Правил, узго0

дження договорів із забудовником, оформлення за0

безпечення виконання обов'язків забудовника, а та0

кож відкриття поточного рахунку ФФБ у банківській

установі [4].

У договорі між забудовником і управителем узго0

джується попереднє замовлення на будівництво і обсяг

фінансування. Після цього управитель укладає догово0

ри про участь у ФФБ із довірителями, які перерахову0

ють грошові кошти у ФФБ з подальшим поверненням у

вигляді нерухомості. Коли будинок збудований і введе0

ний в експлуатацію, довірителі отримують у власність

сплачені об'єкти інвестування. У разі виконання зобо0

в'язання перед останнім довірителем ФФБ припиняє ро0

боту [5, с. 28].

Саме правила залучення коштів та типовий договір

визначають основу взаємовідносин усіх учасників. Тому

на заключному етапі будівництва цьому аспекту слід

приділити значну увагу. У разі признання довірителями

правил і підписання договору фінансова установа не має

права вносити зміни та доповнення до правил без згоди

усіх довірителів.

Простежимо, які принципові відмінності існують між

ФФБ типу "А" та ФФБ типу "Б".

При функціонуванні ФФБ типу "А" забудовник прий0

має на себе ризик недостатності привернутих засобів

на зведення об'єкта будівництва і зобов'язується своє0

часно ввести об'єкт будівництва в експлуатацію неза0

лежно від обсягів фінансування. Управитель же ФФБ

отримує лише фіксовану винагороду.

При функціонуванні ФФБ типу "Б" управитель

бере на себе вирішення всіх організаційних питань і

ризики, пов'язані з процесом будівництва й організа0

цією фінансування. Забудовник при цьому дотри0

мується рекомендацій управителя відносно характе0

ристик об'єктів будівництва, здійснює зведення

об'єктів без порушення графіку будівництва згідно з

проектною документацією у межах узгодженої з уп0

равителем вартості будівництва, зобов'язується своє0

часно ввести об'єкти будівництва в експлуатацію, але

за умови дотримання управителем графіка фінансу0

вання будівництва. Управитель у цьому випадку от0

римує різницю між сумою привернутих коштів від

довірителів і засобів, переданих забудовникові на

будівництво.

Для довірителя немає принципової різниці в якому

ФФБ брати участь, адже ціна об'єкту інвестування при0

в'язується до ринкової ситуації. Але, наскільки нам

відомо на сьогодні, практично всі утворені ФФБ виду

А.

Найважливішим документом для інвестора є договір

об участі у ФФБ (договір керування майном), який є

визначальним у взаємовідносинах інвестора та управи0

теля ФФБ.

У разі затримання терміну передачі об'єктів інвес0

тування, довірителі звертаються до управителя ФФБ,

незважаючи на те, що відповідальність за успішне за0

вершення об'єкту нерухомості повністю несе забудов0

ник. У разі невиконання забудовником своїх зобов'я0

зань по завершенню і введенню в експлуатацію об'єкта

будівництва, управитель має право передати виконання

обов'язків забудовника іншому. Але у Законі не перед0

бачено дії по зміні майнових прав на об'єкт будівницт0

ва, якщо ділянка під будівництво оформлена на ім'я за0

будовника.

Працювати з ФФБ можуть фінансові установи: бан0

ки і фінансові компанії, які отримали відповідну ліцен0

зію. Слід зазначити, що через введення механізму

фінансування будівництва житла за допомогою створен0

ня ФФБ у малих будівельних компаній немає можливості

заснувати свою фінансову установу, а тому й заснувати

свій ФФБ. Невеликі будівельні компанії мають декілька

виходів з цієї ситуації: об'єднатися та створити одну

фінансову установу, яка потім відкриє декілька ФФБ під

кожний проект; невеликі будівельні компанії можуть

залучати кошти за допомогою банків, відповідно вип0

лачуючи їм відсотки; або перетворитися у субпідряд0
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ників виконуючи будівельні роботи за договорами ген0

підряду.

Деякі українські банки пропонують будівельним

компаніям наступну схему по створенню ФФБ. Сутність

схеми полягає у організації кредитування будівництва

житлової нерухомості під заставу будівельної техніки,

нерухомості, та/або майнових прав на нерухомість,

яка буде збудована у майбутньому за наступною схе0

мою: банк кредитує забудовника через відкриття тран0

шевої кредитної лінії під заставу будівельної техніки,

нерухомості, та/або майнових прав на нерухомість,

яка буде збудована у майбутньому за рахунок ФФБ,

організованого банком як управителем ФФБ. Банк

акумулює грошові кошти інвесторів0довірителів, отри0

мані на основі договорів про участь у ФФБ, на рахун0

ку ФФБ, з якого фінансує забудовника згідно з граф0

іком фінансування та будівельним кошторисом. При

необхідності банк кредитує довірителів під заставу

майнових прав на об'єкти інвестування у складі неру0

хомості, яка буде збудована у майбутньому забудов0

ником. Із суми грошових коштів, перерахованих на

поточний рахунок забудовника, банк здійснює догов0

ірне списання, у раніше затвердженому відношенні,

частини коштів у рахунок погашення кредиту до повно0

го повернення усієї суми кредиту.

Дана схема особливо приваблива у разі організації

продаж нерухомості (квартир) на стадії будівництва пер0

ших поверхів житлового будинку (комплексу), коли у

інвесторів є можливість побачити реальні результати

будівництва.

На початковому етапі банк кредитує забудовника,

а при надходженні коштів від довірителів на подальшо0

му етапі, банк здійснює за рахунок цих коштів часткове

погашення кредиту до повного його повернення, зніма0

ючи з забудовника необхідність в подальшому обслу0

говуванні кредиту (кредитної лінії).

Обов'язковою умовою підписання угоди між уп0

равителем ФФБ та забудовником повинно бути

підписання угоди забудовником або його підрядни0

ком, визначеним управителем зі страховиком дого0

ворів обов'язкового страхування: будівельних робіт

під час спорудження об'єкту та на гарантійний термін

від ризиків його пошкодження або знищення внас0

лідок аварій або стихійних лих на користь управите0

ля; відповідальності перед третіми особами — інве0

сторами фонду при проведенні будівельно монтаж0

них робіт від ризиків порушення термінів будівницт0

ва та нанесення моральної та матеріальної шкоди

третім особам внаслідок неякісного виконання буді0

вельно0монтажних робіт — на користь інвесторів

фонду.

Обов'язковою умовою підписання угоди між упра0

вителем фонду та забудовником повинне бути встанов0

лення іпотеки, як забезпечення виконання обов'язків

забудовником. Предметом іпотеки є майнові права на

нерухомість, яка є об'єктом будівництва. Іпотечний до0

говір повинен бути у письмовій формі та завірений но0

таріально [6].

Слід зазначити, що з позиції оподаткування різниці

між ФФБ типу А чи Б немає.

Якщо між управителем та забудовником заключе0

но договір підряду, то отримані кошти забудовник, який

знаходиться на загальній системі оподаткування, пови0

нен включити до доходу в момент передачі виконаних

робіт замовнику0управляючому. Тому для оптимізації

податкових платежів важливо раціонально розподіля0

ти надходження коштів від управителя забудовнику та

прийом0передачу результатів роботи (або їх етапів): гро0

шові платежі та передачу результатів робіт доречно

здійснювати по мірі виконання окремих етапів таких

робіт.

На нашу думку, є доречним введення між забу0

довником та довірителем заявки на отримання

коштів, що дасть змогу контролювати грошові по0

токи між ними. Та надання управителем забудовни0

ку щомісячного звіту про суми отриманих від інве0

сторів коштів. А за наявності коштів у управителя,

якими від вільно володів (різиця між коштами от0

риманими управителем від інвесторів та перерахо0

ваними коштами забудовнику), то отримання забу0

довником відсотків за це володіння, попередньо

обумовлене.

У податковому обліку для забудовника, на нашу

думку, слід впровадити чітке визнання "першої

події", для бази оподаткування ПДВ, а саме: сума

наданих послуг або суму отриманих коштів від уп0

равителя.

Це дасть змогу реального управління фінансовими

потоками забудовника, а саме: економія на податкових

платежах та додатковий прибуток у вигляді отриманих

відсотків від управителя.

Для своєчасного будівництва забудовники в пер0

шу чергу повинні мати стабільне фінансування буді0

вельного процесу. Запропоновані нами кроки дадуть

можливість забудовнику своєчасного будівництва при

наявності необхідного фінансування, а інвесторам

більше гарантій щодо отримання оплачених ним

робіт.

Враховуючи кризове становище нашої країни, ці

кроки дадуть змогу підприємствам0будівельникам до0

будувати "довгобудівлі" та стимулювати забудовників

до нових об'єктів будівництва.

ВИСНОВКИ
Автор [4] зазначає основні переваги використання

при фінансуванні будівництва житла механізму ФФБ:

"Основное преимущество финансирования строитель0

ства жилой недвижимости посредством ФФС по срав0

нению с облигациями (опционами) — это законодатель0

но закрепленное разделение функций участников схе0

мы: строительная организация (застройщик) — строит

квартиры, а финансовое учреждение (управитель ФФС)

— управляет денежными потоками, контролирует це0

левое использование денежных средств застройщи0

ком".

Слід зазначити, що схема фінансування будівницт0

ва через створення ФФБ майже прозора. Вана дозво0

ляє, з одного боку, будівельникам отримати підтримку

фінансової установи (банка) на начальному етапі, а, з

іншого — захистити фінансові інвестиції потенційних

покупців від нецільового використання до завершення

будівництва житла.

Страхування ризиків, які виникають при будівництві

житла, дозволяє залучити до організації та контролю
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процесу будівництва спеціалістів страхових компаній,

знижуючи таким чином ризики учасників процесу буді0

вництва.

Для забудовника фінансування через механізм

ФФБ є досить легким. Достатньо тільки звернутися до

фінансової установи, підготувати пакет необхідних до0

кументів, переконати фінансову установу у своєму по0

тенціалі, почати та закінчити будівництво.

При фінансуванні через ФФБ присутній конт0

роль. Довіритель має повний доступ до інформації

про хід будівництва. Будинок повинен здатися у

термін, зазначений у договорі. Довіритель може у

будь0який час отримати свої кошти з ФФБ (для цьо0

го передбачено резервний фонд у розмірі 10 % від

загальної суми ФФБ). У цьому разі гроші не знеці0

нюються, так як довіритель отримує не вкладену

суму, а суму вартості житла з урахуванням ринково0

го подорожчання.

Але на практиці, в зв'язку з складним економіч0

ним становищем в країні, досить складним є питан0

ня наявності стабільного фінансового стану у забу0

довника. Тому, на нашу думку, є доречним введення

між забудовником та довірителем заявки на отри0

мання коштів, що дасть змогу контролювати грошові

потоки між ними. Та надання управителем забудов0

нику щомісячного звіту про суми отриманих від інве0

сторів коштів. А при наявності коштів у управителя,

якими від вільно володів (різниця між коштами от0

риманими управителем від інвесторів та перерахо0

ваними коштами забудовнику), то отримання забу0

довником відсотків за це володіння, попередньо

обумовлене.

На нашу думку, головним недоліком механізму ФФБ

є незбалансованість зовнішнього законодавства,

інструкцій різноманітних служб та організацій у сфері

будівництва. Механізм ФФБ не позбавляє забудовника

податкових питань при перерахуванні коштів з ФФБ на

рахунок забудовника, від питань, які виникають при вве0

денні об'єкту нерухомості в експлуатацію, при оформ0

лені права власності. Він не є пристосованим до опо0

даткування.

Тому, в податковому обліку , для забудовника слід

впровадити чітке визнання "першої події", для бази опо0

даткування ПДВ, а саме сума наданих послуг або суму

отриманих коштів від управителя

Слід підкреслити, що механізм фінансування через

ФФБ передбачає метод боротьби фінансової установи

у інтересах довірителя із забудовником, але на прак0

тиці, даний метод не є досить реальним.

Для успішного функціонування та розвитку буді0

вництва житла в Україні в умовах інвестиційного спа0

ду необхідна розробка та реалізація концепції, яка

охоплює усі стадії інвестиційного процесу, та дозво0

ляє державі здійснювати ефективне регулювання цієї

галузі економіки країни. При цьому вплив державно0

го регулювання будівництва житла повинен залиша0

тися досить високим з переважним використанням

непрямих заходів регулювання. Вдосконалення зако0

нодавчої бази по регулюванню механізмів залучення

інвестиційних ресурсів у будівництво житла є одним

із пріоритетних напрямів подальшого розвитку дер0

жави, коли держава виступає гарантом правових

відносин господарюючих суб'єктів та несе функцію

соціального захисту населення, визначає стратегічні

напрями розвитку сфер економіки. У такій ситуації

питання організації залучення інвестицій у будівниц0

тво житла складають основу стратегічного розвитку

держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Динамічність розвитку ринкових відносин супровод0

жується недостатнім рівнем менеджменту, що зумовлює

погіршення фінансового стану та загального функціо0

нування підприємства. Специфікою управління сучасни0

ми підприємствами є те, що вони змушені працювати в

умовах відсутності чітко визначених пріоритетів промис0

лової політики, низької адаптивності до нестабільних

умов функціонування чи потреб ринку; мінливості су0

спільних і політичних орієнтирів та динамічного іннова0

ційному розвитку. Це відбивається на рівні економічної

безпеки підприємства. Разом з цим, в зазначених умо0

вах успішна діяльність підприємства можлива за раху0

нок забезпечення належної платоспроможності. Адже

платоспроможність є важливою характеристикою діяль0

ності підприємства та являє собою здатність зберігати

рівноважний, конкурентоспроможний стан сьогодні та

в перспективі, постійно реагуючи та адаптуючись до

екзогенних та ендогенних чинників в актуальних рин0

кових умовах.

Отже, питання управління платоспроможністю в си0

стемі економічної безпеки підприємства зосереджені в

зоні найбільшої уваги як у організаційно0методичному,

так і науковому аспектах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем економічної безпеки під0

приємства присвячені праці багатьох науковців. Зокре0

ма В.Л. Ортинський та І.С. Керницький досліджували
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питання економічної безпеки підприємств, організацій

та установ, О.Л. Коробчинський запропонував методи0

ку формування системи економічної безпеки підприєм0

ства, Н.Є. Селюченко, В.П. Кічор, М.В. Зимин, К.С. Го0

рячева розглянули питання фінансової складової в сис0

темі економічної безпеки підприємства. Управління пла0

тоспроможністю підприємства досліджували науковці і

практики: А.В. Кривдюк, С.Є. Яцишина здійснювали

дослідження економічної категорії платоспроможності

підприємства, А.А. Горбатенко, М.С. Абрютіна, А.Ф. Ви0

ноходова, І.Н. Марченкова запропонували підходи та

методи оцінювання платоспроможності. Попри те, в су0

часних умовах функціонування питання економічної

безпеки вітчизняних підприємств і, зокрема, однієї з її

складових — фінансової безпеки, набувають вагомішо0

го значення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Стаття має на меті розгляд основних аспектів управ0

ління платоспроможністю в системі економічної безпе0

ки підприємства за сучасних умов динамічного розвит0

ку ринкового середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Надійний захист економічної безпеки підприємства

можливий лише за комплексного і системного підходу

до її організації. Через це в економіці існує таке понят0

тя, як система економічної безпеки підприємства, що

забезпечує можливість оцінити перспективи зростання

підприємства, розробити тактику і стратегію його роз0

витку. Система економічної безпеки кожного підприє0

мства є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать
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від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу ма0

теріально0технічних і фінансових ресурсів, виділених

керівниками підприємств, від розуміння кожним з пра0

цівників важливості гарантування безпеки бізнесу, а

також від досвіду роботи керівників служб безпеки

підприємств [1]. Систему економічної безпеки підприє0

мства можна визначити як взаємозв'язану сукупність

спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які за0

безпечують безпеку бізнесу від внутрішніх і зовнішніх

загроз. У цьому контексті систему можна охарактери0

зувати комплексом управлінських, страхових, правових,

економічних, охоронних, режимних, судово0правових та

інших заходів із захисту бізнесу від незаконних пося0

гань, мінімізації або уникнення матеріальних та інших

утрат [2]. У ринковому середовищі підприємства функ0

ціонують за умов спаду виробництва, недобросовісної

конкуренції, корупції, рейдерства, мінливості політич0

них орієнтирів, що і створює необхідність формування

та імплементації системи економічної безпеки.

Основне значення системи економічної безпеки

підприємства полягає в тому, що вона повинна мати по0

переджувальний характер, а основними критеріями

оцінки її надійності та ефективності є [3]:

— забезпечення стабільної роботи підприємства,

збереження і примноження фінансів і матеріальних

цінностей;

— попередження кризових ситуацій, у тому числі

різних надзвичайних подій, пов'язаних з діяльністю

"зовнішніх" або "внутрішніх супротивників".

Головне завдання системи управління економічною

безпекою підприємства — передбачення і випереджен0

ня можливих загроз, що призводять до кризового ста0

ну, а також проведення антикризового управління, яке

спрямоване на виведення підприємства з кризового ста0

ну; мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економіч0

ному стану суб'єкта підприємництва, зокрема його

фінансовим, матеріальним, інформаційним, кадровим

ресурсам, на основі розробленого комплексу заходів

економіко0правового і організаційного характеру. Слід

мати на увазі, що найбільше значення у справі забезпе0

чення економічної безпеки підприємництва мають пер0

винні економіко0правові та організаційні заходи, що

забезпечують фундамент, основу системи безпеки, на

відміну від вторинних — технічних, фізичних тощо [1].

Через це виникає необхідність в дослідженні управлін0

ня платоспроможністю як однієї з основних характери0

стик фінансової складової системи економічної безпе0

ки.

На думку І. А. Бланка [4], провідну роль фінансової

компоненти в загальній системі економічної безпеки

підприємства визначають такі основні положення:

фінансова діяльність продукує основну форму ресурс0

ного забезпечення реалізації економічної стратегії

підприємства; операції, пов'язані з фінансовою діяль0

ністю підприємства, мають стабільний характер; фінан0

сова діяльність відіграє пріоритетну роль в забезпеченні

стабілізації економічного розвитку підприємства в ціло0

му; фінансові ризики за своїми негативними наслідка0

ми належать до категорії найнебезпечніших. Формуван0

ня системи економічної безпеки суб'єктів господарю0

вання має базуватися на виділенні провідної ролі фінан0

сової складової, оскільки саме фінансові ресурси ви0

значають можливі обсяги виробничо0господарської

діяльності, конкурентоспроможність та незалежність

підприємства і, безперечно, є обмежуючими щодо фун0

кціонування інших складових [5].

У процесі оцінювання поточного рівня забезпечен0

ня фінансової складової безпеки підлягають аналізу:

фінансова звітність і результати роботи підприємства

— платоспроможність, фінансова незалежність, струк0

тура й використання капіталу та прибутку; конкурент0

ний стан підприємства на ринку — частка ринку, якою

володіє суб'єкт господарювання; рівень застосовуваних

технологій і менеджменту; ринок цінних паперів підприє0

мства — оператори та інвестори цінних паперів, курс

акцій і лістинг [6]. Зовнішнім проявом фінансової без0

пеки підприємства можна вважати платоспроможність,

оскільки зниження показників останньої підриває репу0

тацію зацікавленість всіх учасників ринкових відносин

(інвесторів, покупців продукції, банків тощо).

Платоспроможність підприємства полягає у його

готовності негайно погасити короткотермінову забор0

гованість власними коштами. Основними ознаками пла0

тоспроможності є: наявність у достатньому обсязі кош0

тів на поточних рахунках; відсутність простроченої кре0

диторської заборгованості [7]. Регулювання платоспро0

можністю складається з аналізу та управління руху гро0

шових потоків, тобто передбачає цілеспрямований

вплив на процеси обертання грошових коштів, а отже, і

їх витрачання та перерозподіл [8].

Важливою функцією управління платоспроможні0

стю є оцінювання, методи проведення якого залежать

від цілей застосування його результатів.

Аналіз платоспроможності грунтується на викори0

станні системи показників. Вирізняються загальні два

підходи щодо визначення платоспроможності підприє0

мства: статистичний та динамічний (рис. 1).

За статистичним підходом, для діагностики платос0

проможності підприємства використовується як

кількісна, так і якісна оцінка. Кількісна оцінка передба0

чає використання системи фінансових коефіцієнтів, які

дозволяють зіставити вартість поточних активів, що

мають різний ступінь ліквідності із сумою поточних зо0

бов'язань.

У кількісній оцінці платоспроможності підприємства

крім відносних показників використовують також і аб0

солютні. Одним із основних абсолютних показників є

власні оборотні кошти, який характеризує ту частину

власного капіталу, яка є джерелом покриття його по0

точних активів. Даний показник залежить від структури

активів та пасивів, і розраховується як різниця між влас0

ним капіталом, необоротними активами та поточними

зобов'язаннями підприємства [10]. Проводячи якісну оц0

інку платоспроможності підприємства, використовують

метод групування балансових даних, що передбачає

проведення оцінки стану платоспроможності на основі

розробки "балансу ліквідності" [11]. Аналіз ліквідності

балансу здійснюється шляхом порівняння активів, роз0

ташованих у порядку зниження їх ліквідності, із зобов0

'язаннями по пасиву, по зростанню термінів їх погашен0

ня.

Серед показників, які характеризують платоспро0

можність підприємства в динаміці можна виокремити

синхронність надходження та витрат грошових потоків
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і обсяг сальдового грошового

потоку. Синхронність надход0

ження та витрат грошових потоків

характеризує надходження та

витрачання грошових потоків на

підприємстві у часі. Для нормаль0

ного розподілу у часі та узгодже0

ності грошових потоків, що знач0

ним чином визначає стан фінан0

сової рівноваги підприємства, да0

ний показник має наближатися до

нуля [12].

Простим і надійним інстру0

ментом, що дозволяє управля0

ти платоспроможністю вважають

складання матричного балансу.

Від традиційного бухгалтерсько0

го балансу матричний відріз0

няється формою подання. У гра0

фах таблиці розташовуються

статті пасиву (у порядку зменшен0

ня терміновості), у рядках —

статті активу (від найбільш до

найменш ліквідних). Така форма

балансу дозволяє зрозуміти, за

рахунок яких пасивів формуєть0

ся кожна стаття активів, чи дос0

татньо власних джерел фінансу0

вання, оборотних коштів і чи є які0

небудь негативні зміни за мину0

лий звітний період [13]. Для скла0

дання матричного балансу по0

трібно зіставити статті активу і

пасиву. Власний капітал як довго0

строкове джерело фінансування забезпечує наявність

необоротних активів (основні засоби, нематеріальні

активи та довгострокові фінансові вкладення), а також

частини оборотних активів. Короткострокові джерела

фінансування (позики і кредити, кредиторська забор0

гованість) повинні бути забезпечені ліквідними актива0

ми [14]. Останнє співвідношення дозволяє визначити

поточну платоспроможність підприємства, інформація

за якою є важлива для прийняття рішень про покупку

основних засобів за рахунок довгострокових кредитів.

Динамічний матричний баланс — та ж матриця,

відмінність якої полягає в тому, що в осередках замість

значень за статтями вказується їх зміна за звітний пе0

ріод. [14]. Динамічний матричний баланс надає мож0

ливість визначити слабкі місця для більш глибокого вив0

чення та дозволяє зробити висновки про структурні

зміни активів і пасивів.

О.Ф. Виноходова, І.Н. Марченкова [15] пропонують

здійснювати оцінювання платоспроможності підприєм0

ства у розрізі виділених зон (табл.1).

Л. О. Баєв, Н. В. Правдіна пропонують використан0

ня систему показників платоспроможності, в основу якої

лягло поняття "ефективної платоспроможності", що

являє собою здатність розплачуватися за зобов'язан0

нями без втрати наявного рівня розвитку підприємства.

За традиційного підходу до оцінки платоспромож0

ності ставиться питання про здатність підприємства по0

гасити власні поточні зобов'язання за всяку ціну, і навіть

ціною повної ліквідації оборотних активів. Науковці [16]

ж пропонують оцінювати можливість розплачуватися за

зобов'язаннями підприємства без втрати наявного рівня

економічного розвитку, що значно конструктивніше з

управлінських позицій. Це відповідає стратегічній уста0

новці на розвиток підприємства і забезпечення його

економічної безпеки. Оскільки розплачуватись за свої0

ми зобов'язаннями за рахунок новоствореної вартості

можливо в тому випадку, якщо підприємство в повному

обсязі зберігає необхідні для свого функціонування ак0

тиви. Пропонується використовувати два показники для

узагальнюючої оцінки ефективної платоспроможності:

показники повної та поточної ефективної платоспро0

можності.

Сутність другого показника — поточної ефективної

платоспроможності (ТЕП) — полягає в можливості

підприємства оплачувати свої регулярні поточні зобо0

в'язання за рахунок напрацьованих за відповідний пе0

ріод платіжних засобів.

З позицій ефективної платоспроможності такий по0

казник може бути отриманий через зіставлення приро0

сту потокового сальдо і обов'язкових відсоткових ви0

плат за розглянутий період:

ТЕП = (В 0 ΔДЗ) 0 (С/С+А+НР + НВ 0ΔКЗ) 0 ПВ.

До переваг даного підходу оцінювання платоспро0

можності можна віднести те, що запропоновані оцінки

визначаються через економічні змінні, які формують

реальну потокову платоспроможність і дозволяють
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Рис. 1. Елементи системи показників платоспроможності
підприємства

Джерело: розроблено на основі [9].
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адекватно оцінити динаміку та поточний стан підприєм0

ства. Крім того, розкриваючи процес формування того

чи іншого рівня платоспроможності підприємства, по0

казники ефективної платоспроможності розкривають

і механізм управлінського впливу на можливість

підприємства відповідати за своїми зобов'язаннями

[16].

Отже, ефективне управління платоспроможністю

підприємства сприяє забезпеченню вищого рівня еко0

номічної безпеки. Тому підприємствам необхідно обирати

актуальні, своєчасні та найбільш ефективні підходи до

управління грошовими коштами, які в перспективі забез0

печать платоспроможність та принесуть йому прибутки.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Провідну роль серед функціональних компонент

доцільного рівня економічної безпеки відводять саме

фінансовій, оскільки фінанси є провідним та не0

від'ємним елементом кожної економічної системи в рин0

кових умовах господарювання. Разом з цим життє0

здатність та стійкість підприємства в розрізі фінансової

складової визначається аналізом платоспроможності.

Таким чином, у статті розглянуто загальні теоретичні

аспекти системи економічної безпеки, висвітлено

особливості, узагальнено теоретико0методологічні ос0

нови оцінювання платоспроможності підприємства в ди0

намічних економічних умовах. За результатами дослі0

дження встановлено, що вибір методу оцінювання пла0

тоспроможності підприємства залежить від мети засто0

сування отриманих результатів (наприклад, для пере0

конання інвесторів, кредитного рейтингу, прогнозуван0

ня ймовірності банкрутства тощо). Тому виникає не0

обхідність у розробці нового підходу до оцінювання

платоспроможності підприємства з позиції забезпечен0

ня економічної безпеки.
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Зона 
платоспроможності 

Характеристика/умова зони 
платоспроможності 

Визначення показника 
платоспроможності 

Нормативне 
значення результа-
тивного показника 
платоспроможності 

1 2 3 4

абсолютної  

Якщо підприємство володіє достатньою 
кількістю коштів для покриття поточних 
зобов'язань за рахунок поточної діяльності або 
за рахунок частини активів без порушення 
безперебійної роботи підприємства, то даний 
господарюючий суб'єкт абсолютно 
платоспроможний 

відношення суми 
середньомісячного доходу і 
грошових коштів на 
розрахункових рахунках до 
величини поточних зобов'язань 

> 1 

поточної  

Якщо суми доходів і грошових коштів 
недостатньо для покриття поточних зобов'язань, 
то необхідно перейти до детальної оцінки 
мобільних коштів підприємства, серед яких 
насамперед дебіторська заборгованість, термін 
оплати за якої очікується протягом 12 місяців і 
короткострокові фінансові вкладення являє 
собою «відкладену» виручку 

відношення суми 
середньомісячного доходу, 
грошових коштів, дебіторської 
заборгованості, термін оплати за 
якої очікується протягом 12 
місяців і короткострокових 
фінансових вкладень до величини 
поточних зобов'язань 

> 1 
 

критичної  

Далі оцінюючи наявність мобільних засобів 
підприємства очевидно, що значну питому вагу 
в їх величині займають запаси, більша частина 
яких (вся величина, якщо вона оптимальна) не 
може бути прийнята в розрахунок на 
наступному етапі оцінки платоспроможності, 
так як це порушить безперебійну роботу 
підприємства 

відношення різниці між сумою 
середньомісячного доходу і 
величиною поточних активів за 
мінусом величини запасів, 
необхідних для безперебійної 
роботи підприємства до величини 
поточних зобов'язань 

1 

неплатоспроможності 

Якщо при розрахунку показника критичної 
платоспроможності його величина менше 
одиниці, то це свідчить про нестачу 
середньомісячного доходу і величини «вільних» 
мобільних активів для покриття поточних 
зобов'язань і підприємство переходить в розряд 
неплатоспроможних 

відношення різниці між сумою 
середньомісячного доходу і 
величиною поточних активів за 
мінусом величини запасів, 
необхідних для безперебійної 
роботи підприємств до величини 
поточних зобов'язань 

<1 

Таблиця 1. Зони платоспроможності підприємства

Джерело: сформовано на основі [15].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах одним з найбільш важливих на0

прямів соціально0економічної політики держави є ре0

формування пенсійної системи і забезпечення стабіль0

ності її функціонування, що впливає на платоспромож0

ний попит, інвестиційні процеси в економіці, рівень життя

населення.

Дослідженням систем недержавного пенсійного

забезпечення займаються відомі вітчизняні вчені: В. Ге0

УДК 331.25:33
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

S. Pakhoda,
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FORMS AND METHODS OF NON]STATE PENSION FUND FINANCIAL RESOURCES
MANAGEMENT

Основним напрямом, за допомогою якого визначається результативність діяльності недер#
жавних пенсійних фондів, є інвестування грошових коштів за рахунок пенсійних резервів. Удос#
коналення інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів надасть змогу не тільки до#
сягти приросту активів задля забезпечення виконання обов'язків щодо виплати пенсій учасни#
кам пенсійного фонду, але і зробить внесок у стабілізацію фінансового ринку. В статті прове#
дено дослідження форм та методів управління фінансовими ресурсами недержавного пенсій#
ного фонду. Виокремлено принципи функціонування організаційно#економічного механізму
розвитку недержавних пенсійних фондів. Досліджено особливості інвестиційних стратегій не#
державних пенсійних фондів. Визначено основні функції поточного планування інвестиційної
діяльності недержавних пенсійних фондів. Обгрунтовано застосування інструментарію фінан#
сового ризик#менеджменту при управлінні фінансовими ресурсами фонду.

The main direction of the private pension funds effectiveness determining is the investment of
funds from pension reserves. Improving the investment of private pension funds will allow not only to
achieve growth assets to ensure fulfillment of obligations to pay pensions to participants of a pension
fund, but also will contribute to the stabilization of the financial market. In the article the forms and
methods of non#state pension funds financial resources management are studied. Principles of non#
state pension funds development organizational and economic mechanism functioning are
determined. The features of the non#state pension funds investment strategies are investigated.
The main functions of the current planning of non#state pension funds investment activity are
determined. The application of the financial risk management instruments in the financial resources
management of fund is substantiated.

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, фінансові ресурси, інвестиційний процес, інвестиційна

діяльність, інвестиційний дохід.

Key words: non#state pension funds, financial resources, investment process, investment activity, investment

income.

єць, Б. Зайчук, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Макарова,

Б. Надточій, А. Нечай, В. Яценко. Однак в сучасних умо0

вах дослідження форм та методів управління фінансо0

вими ресурсами недержавних пенсійних фондів зали0

шається актуальним.

Таким чином, метою статті є дослідження теоре0

тичних та практичних положень щодо управління

фінансовими ресурсами недержавних пенсійних

фондів Україні.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Одними з суб'єктів інвестиційного ринку, які мають

можливості інвестування проектів та програм іннова0

ційного розвитку з довгостроковим терміном реалізації,

є недержавні пенсійні фонди (далі НПФ). НПФ здійсню0

ють недержавне пенсійне забезпечення, при цьому за0

лучають та розміщують грошові кошти населення та

інших учасників з метою забезпечення майбутніх виплат

пенсій. На інвестиційну привабливість цих фондів впли0

вають чинники зовнішнього та внутрішнього середови0

ща. До чинників зовнішнього середовища слід віднес0

ти: політичні, соціальні, економічні, демографічні,

фінансові, ринкові та інші чинники. До чинників внутрі0

шнього середовища, які впливають на ефективність інве0

стиційної діяльності НПФ, належать: досвід роботи; ста0

дія життєвого циклу, фінансовий стан, частка ринку,

технічна оснащеність, якість управління інвестиційним

портфелем, склад та структура інвестиційного портфе0

лю, структура вкладників та учасників, частота та пері0

одичність внесків та виплат та ін.

З метою забезпечення ефективного управління

фінансовими ресурсами НПФ доцільно використовува0

ти комплексний системний підхід. У першу чергу по0

трібно провести всебічне оцінювання фінансового ста0

ну пенсійного фонду, виявити резерви мобілізації та

підвищення фінансових ресурсів, напрями їх ефектив0

ного використання. Управлінські рішення в процесі пла0

нування приймаються на основі результатів аналізу

фінансової інформації. Форми та методи планування

залежать від організаційно0правової форми організації,

галузевої приналежності та інших чинників. Недержавні

пенсійні фонди — це специфічна організаційно0право0

ва форма некомерційної організації соціального забез0

печення. В Україні порівняно зі світовими стандартами

функціонування накопичувальної системи пенсійного

забезпечення встановлено досить ліберальні вимоги

щодо інвестиційної політики пенсійних фондів.

В Україні порівняно зі світовими стандартами фун0

кціонування накопичувальної системи пенсійного забез0

печення встановлено досить ліберальні вимоги щодо

інвестиційної політики пенсійних фондів [1].

Виключними видами діяльності НПФ є діяльність з

недержавного пенсійного забезпечення, діяльність в

якості страховика з професійного пенсійного страхуван0

ня та інвестиційна діяльність. Ринкова оцінка ефектив0

ності діяльності НПФ передбачає їх рейтингування, для

чого потрібне відповідне інфраструктурне забезпечен0

ня.

В Україні сформована система інфраструктурного

забезпечення діяльності НПФ. До організацій, що спе0

ціалізуються на роботі з НПФ належать: аудиторські

фірми, депозитарії, актуарії, компанії з управління ак0

тивами, органи державної влади, юридичні та фізичні

особи, що вкладниками або учасниками додаткового

пенсійного забезпечення.

До основних принципів інвестиційної діяльності на0

лежать:

— відкритість та прозорість інвестиційних рішень;

— прозорість та якість інвестиційних інструментів,

що включаються в портфель пенсійних активів;

— забезпечення виконання обліку пенсійних нако0

пичень.

Метою інвестиційної діяльності НПФ є знаходжен0

ня та закріплення його становища на інвестиційному

ринку,послідовне виконання функцій управління проце0

сом інвестиційної діяльності та використання сучасних

методів управління задля забезпечення приросту вар0

тості пенсійних резервів.

Інвестування пенсійних активів НПФ здійснюється

виключно в інтересах вкладників пенсійного фонду, з

урахуванням чинників впливу ринкових ризиків інвесту0

вання на фінансові інструменти, що враховуються в пор0

тфелі пенсійних активів. Для вкладника важлива спро0

можність фонду зберегти та підвищити обсяги грошо0

вих коштів, які вкладено з метою забезпечення зрос0

тання розміру майбутньої пенсії. Інвестиційна політика

НПФ грунтується на принципах надійності, збережен0

ня, поверненості, ліквідності, доходності та диверси0

фікації [2].

Збереження пенсійних активів забезпечується недо0

пущенням безоплатного відчуження пенсійних резервів,

використання їх в якості застави, джерела сплати кре0

дитору грошових коштів за власними зобов'язаннями,

гарантій виконання зобов'язань третіми особами. Під

заходами, що направлені на забезпечення доходності,

розуміємо розміщення пенсійних резервів в об'єкти, які

можуть принести дохід.

Під ліквідністю розуміємо наявність на фондовому

ринку, включаючи організований ринок цінних паперів,

попиту на цінні папери, які входять в склад пенсійних

резервів.

Зазначимо, що передумовою ефективного управлі0

ння інвестиційною діяльністю НПФ є збереження обсягів

пенсійних резервів, що мінімально потрібні для

здійснення майбутніх виплат в повному обсязі. В іншо0

му випадку, для покриття збитків і виконання прийня0

тих на себе зобов'язань НПФ потрібно використовува0

ти резервний (страховий) фонд, створення якого є обо0

в'язковим. За умови повного виконання вкладниками

своїх зобов'язань інвестування активів забезпечує на0

копичення потрібних обсягів пенсійних резервів.

Нині не має вимог щодо мінімального гарантовано0

го рівня доходності. Разом з тим, встановлення і досяг0

нення мінімального рівня дохідності надасть змогу

утримати учасників в пенсійному фонді та запобігти

відтік грошових коштів з сфери НПФ. За умови забез0

печення перевищення доходності над запланованим

рівнем спостерігається приріст кількості пенсійних угод.

У зв'язку з тим, що видатки на забезпечення статутної

діяльності фонду складають до 15% інвестиційного

доходу, має місце матеріальна зацікавленість пенсійно0

го фонду в досягненні високого рівня доходності інвес0

тицій. Гарантована норма доходності є як цільовим кри0

терієм інвестиційної політики так і рівнем обмеження,

який визначає мінімальну межу доходності.

Таким чином, інвестиційна політика визначає прин0

ципи розвитку НПФ та особливості його організаційно0

функціонального механізму, що реалізує ці принципи на

практиці, зокрема:

— планування фінансових джерел (доходів);

— контроль накопичень та розміщень пенсійних

коштів;

— інвестування;

— поточні витрати та пенсійні виплати [3].
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З метою забезпечення збереження пенсійних ре0

зервів та отримання інвестиційного доходу НПФ роз0

робляється інвестиційна стратегія, яка передбачає

аналіз макроекономічної ситуації, фундаментальний та

технічний аналіз фондових ринків, а також аналіз інве0

стиційного портфеля НПФ. Усі щоденні інвестиційні

рішення приймаються на основі та узгоджено з цією

стратегією. Інвестиційна стратегія управління пенсійни0

ми активами НПФ орієнтована на оптимальну ефек0

тивність при оцінюванні доходності та ризиків інвес0

тицій, при цьому однією з основних цілей є підтримання

необхідного рівня ліквідності для виконання зобов'я0

зань перед вкладниками з пенсійних виплат. Виокрем0

люють три типи інвестиційної стратегії:

— консервативна (основним критерієм якої є на0

дійність інвестицій);

— помірна (поєднання доходності та надійності);

— агресивна (зорієнтована на максимальну до0

ходність вкладень).

Вибір однієї з альтернативних стратегій інвестування

тісно пов'язаний с використанням пенсійними фондами

різноманітних шляхів обмеження фінансового ризику.

Консервативна стратегія інвестування активів пен0

сійних фондів ефективна за умови відсутності конку0

ренції на ринку недержавного пенсійного забезпечен0

ня. Її доцільно застосовувати для закритих корпоратив0

них фондів, які в працюють у межах одного підприєм0

ства, фінансово0промислової групи або галузі. Функ0

ціонування більшості відкритих НПФ характеризується

боротьбою за вкладників, тому їх інвестиційна діяль0

ність повинна носити помірний характер.

Поточні фінансові плани розробляються з урахуван0

ням прогнозних тенденцій і в результаті приймають

форму балансу доходів та витрат НПФ, в якому відоб0

ражені всі аспекти його фінансово0господарської діяль0

ності, визначаються напрями забезпечення рентабель0

ності, сфери найбільш ефективного вкладення ресурсів,

джерела фінансування інвестицій та ін.

Основними функціями поточного планування є:

— визначення обсягу фінансових ресурсів та їх дже0

рел для здійснення інвестиційної діяльності;

— планування витрат при розміщенні фінансових

ресурсів;

— планування грошових потоків;

— планування доходності інвестицій.

Виходячи з розробленої стратегії формується

структура інвестиційного портфеля, яка дозволяє до0

сягнути поставленої інвестиційної мети.

Контроль за діяльністю НПФ можна розділити на три

складові. Це внутрішній, державний та незалежний конт0

роль. Слід зазначити, що спеціалізований депозитарій

здійснює щоденний контроль інвестиційної діяльності,

внутрішній контролер — щоденний контроль за відповід0

ністю діяльності НПФ діючому законодавству, а незалеж0

ний аудитор проводить щорічний аудит діяльності НПФ.

У зв'язку з існуванням значного часового лагу між

сплатою внесків та отриманням пенсії, система управ0

ління ризиками повинна стати інструментом стратегіч0

ного управління та оптимізації пенсійної системи, що

дозволяє визначати шляхи та можливості забезпечен0

ня фінансової стійкості пенсійної системи для захисту

інтересів наступних поколінь.

З метою мінімізації різноманітних ризиків, що ви0

никають у процесі інвестиційної діяльності, передбаче0

на система управління ризиками, яка включає в себе

п'ять основних етапів: оцінювання ризику, вимірювання

ризику, запобігання, контроль та моніторинг. При цьо0

му потрібно використовувати весь інструментарій фінан0

сового ризик0менеджменту, зокрема:

— розроблення інвестиційної стратегії, умов та по0

рядку її перегляду;

— диверсифікацію інвестиційного портфелю недер0

жавного пенсійного фонду за різноманітними керуючи0

ми компаніями;

— систему відбору керуючих компаній;

— відповідність методик оцінки інвестиційних ри0

зиків у недержавному пенсійному фонді та керуючій

компанії;

— можливість ротації кадрів у фонді.

ВИСНОВКИ
Зазначимо, що незважаючи на всі складності і обме0

ження щодо управління фінансовими ресурсами НПФ

потрібно враховувати, що інвестування пенсійних активів

повинно забезпечити майбутнє виконання зобов'язань з

пенсійного забезпечення в достатньому обсязі. Отже,

управління фінансовими ресурсами НПФ має на меті

вибір найбільш ефективних напрямів використання пен0

сійних резервів та власного майна з метою отримання

найбільшого інвестиційного прибутку для виконання зо0

бов'язань перед вкладниками та учасниками. Зокрема,

зростання активів фонду, тобто зростання балансової

вартості залучених згідно угод недержавного пенсійно0

го забезпечення коштів на розмір інвестиційного доходу

є важливим чинником його стратегічного розвитку.

Економічний та соціальний ефекти від раціональної

побудови системи накопичень пенсій та інвестування

пенсійних ресурсів може проявитись не тільки в оздо0

ровленні пенсійної системи, але і як чинник стабілізації

економіки, зміцнення фінансових ринків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкові умови господарювання передбачають різно0

манітні розрахункові відносини між покупцями і продавця0

ми як учасниками ринку. Розрахунки між підприємствами

— це одна з необхідних складових розширеного відтворен0

ня. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспіль0

ного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і
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ASSESSMENT OF IMPACTS ON INCOME GENERATION FROM BUYERS OF AGRICULTURAL
PRODUCTS

З доходами будь#якого підприємства пов'язане вирішення важливих соціальних, економіч#
них, політичних, етичних проблем суспільства як на мікро# так і на макрорівні. Зокрема доходи
від реалізації продукції (робіт, послуг) виступають основним джерелом прибутку, який пови#
нен забезпечити розвиток підприємства, перебороти наслідки економічних ризиків. Для
сільськогосподарських підприємств, окрім життєво важливої виробничої сфери, не меншого
значення в сучасних умовах набула і сфера збуту, зокрема реалізація продукції.

Досліджено проблемні питання визнання та формування доходів від реалізації продукції по#
купцям. У статті з'ясовано основні фактори, що впливають на формування доходів, а також за#
пропоновано концептуальні підходи до формування методики аналізу доходів від покупців
сільськогосподарської продукції з використанням інформаційних ресурсів рахунків бухгал#
терського обліку. Як вважає автор, для формування доходів від покупців сільськогосподарсь#
кої продукції має враховувати важливі наведені в статті фактори, адже саме доходи є одним з
показників результатів економічної діяльності підприємства.

With revenues of any company associated address important social, economic, political, ethical
issues in society as micro# and macro#level. In particular, income from sale of goods (works, services)
are the main source of income, which is to ensure the development of enterprises to overcome the
consequences of economic risks. For farms except vital industrial sector, not less importance in
modern conditions and acquired the marketing, including marketing.

Studied problem areas and recognition of income from sales to customers. The article revealed
the main factors influencing the formation of revenues and proposed conceptual approaches to
forming analysis techniques revenue from customers of agricultural products using information
resources accounts. According to the author, for income generation of buyers of agricultural products
must take into account important factors are listed in the article, because income is an indicator of
economic performance of the company.

Ключові слова: доходи від реалізації продукції, продукція сільського господарства, покупці, ціна, кількість,

напрями реалізації.

Key words: revenues from sales of products, agricultural products, purchase, price, quantity, direction of

implementation.

навпаки. Розрахунки грунтуються на економічній базі кру0

гообігу коштів у процесі виробництва. Підприємствам вигі0

дно, щоб покупці були задоволені якістю товарів, зручністю

та вигідністю здійснення покупок. Саме для нормального

функціонування всіх ланок підприємства необхідно мати до0

стовірну інформацію про покупців, а для цього потрібно про0

аналізувати розрахунки з покупцями, бо саме вони вплива0
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ють на величину доходу та фінансових результатів. Особ0

ливості формування доходу сільськогосподарських

підприємств безпосередньо визначаються характером їх

господарської діяльності. Розглядаючи механізм формуван0

ня загального доходу цих підприємств, необхідно відзначи0

ти, що він містить у собі декілька видів доходів, різних за

своєю сутністю та порядком утворення.

Доходи є фінансовою базою розвитку діяльності підприє0

мства, економічного розвитку держави та її стійкості, а аналіз

доходів — це частина економічної стратегії суб'єкта госпо0

дарювання. Аналіз спрямований на створення економічних

умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат

підприємства, покриття змінних витрат, які залежать від об0

сягу реалізації продукції, повної і своєчасної оплати всіх видів

податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання

прибутку. Досягнення цих умов пов'язане з: обгрунтуванням

цін на продукцію, яку закуповуються; раціональністю умов

угод; встановленням економічно обгрунтованих цін продажу

продукції, які стимулюють збільшення попиту і, відповідно,

реалізації; скороченням кількості ланок товаропросування,

яке дозволяє збільшити розміри доходів за рахунок скоро0

чення кількості посередників; формуванням оптимального

асортименту продукції для реалізації, які відповідали б струк0

турі споживчого попиту та забезпечували отримання необхі0

дного обсягу доходів; диверсифікацією діяльності (асорти0

ментної, регіональної, за видами діяльності), що дозволяє

забезпечувати компенсацію можливих втрат доходу у випад0

ку несприятливих змін на окремих ринках чи погіршення мож0

ливостей здійснення окремих видів діяльності.

Доходи від реалізації продукції виступають основним

джерелом прибутку, який повинен забезпечити розвиток

підприємства, перебороти наслідки економічних ризиків.

Порядок аналізу формування доходів від реалізації

сільськогосподарської продукції підприємствам при відно0

синах з покупцями має свої особливості, що вимагає грун0

товних наукових досліджень у вирішенні певних проблем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На даний час проблемами формування доходів від реа0

лізації продукції покупцям у системі управління підприєм0

ством та її адаптації до міжнародних стандартів займають0

ся провідні науковці.

У деяких дисертаціях [2; 9], навчальних посібниках [3],

періодичних виданнях проведені дослідження окремих еле0

ментів і чинників, що впливають на формування доходів, з

метою управління ними. Саме тому основний акцент в уп0

равлінні доходами робиться на максимізацію обсягу випус0

ку. Працівників заохочують до нарощування випуску про0

дукції, навіть якщо це призводить до збільшення запасів і

фінансових витрат. Але максимізація випуску продукції не

обов'язково максимізує прибутковість у довгостроковому

плані.

О.І. Олійничук [6] пропонує на основі системи рахунків

ІІІ, IV, V0го порядків аналізувати динаміку доходів від реал0

ізації за видами продукції, товарів, робіт, послуг і за ринка0

ми їх збуту (вітчизняними та зарубіжними), а також виок0

ремлювати види продукції, товарів, робіт, послуг, реаліза0

ція яких приносить найбільший дохід.

Проте важливі питання в сучасних умовах розвитку

відносин, щодо реалізації продукції і формування доходів

за окремими покупцями, потребує більш поглибленого дос0

лідження з метою удосконалення методичного підходу до

аналізу структури реалізації і впливу факторів на доходи.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розгляд і аналіз особливостей

формування доходів від реалізації сільськогосподарської

продукції покупцям в умовах ринкової економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Здійснюючи свою виробничо0господарську діяльність

підприємства вступають у розрахункові взаємовідносини між

підприємствами, організаціями та установами, а також між

ними та населенням мають характер грошових розрахунків.

Ці взаємовідносини грунтуються на використанні грошей у

їхніх функціях — коштів обігу та коштів платежу. При цьо0

му підприємство водночас є продавцем (постачальником)

для одних і покупцем для інших. Ці розрахунки перш за все

пов'язані з реалізацією виробленої продукції і наданих по0

слуг.

При аналізі особливостей формування доходів

сільськогосподарських підприємств необхідно враховува0

ти специфіку аграрної сфери. Сезонність виробництва обу0

мовлює неритмічність використання ресурсів і здійснення

процесу виробництва, неоднаковий обсяг господарської

діяльності та нерівномірне надходження виручки протягом

року.

Крім того, в умовах ринкової економіки проблема не0

стабільності доходів сільськогосподарських підприємств

пояснюється дією багатьох факторів: зміною обсягів вироб0

ництва, цінами на сільськогосподарську продукцію та фак0

тори виробництва, рівнем інфляції, зміною рівня ставки бан0

ківського відсотку і валютного курсу, рівнем оподаткуван0

ня, зміною умов зовнішньої торгівлі та державної політики.

Ми вважаємо, що найбільш суттєвий вплив на формування

доходів сільськогосподарських підприємств в умовах рин0

кової економіки чинять зміни у обсягах виробництва та рівні

цін [7, с. 3—8].

Процес реалізації продукції, виготовленої підприєм0

ством, є найважливішим у його діяльності, бо завершуючи

оборот коштів підприємства, він дозволяє відшкодувати вит0

рати і виконати зобов'язання перед бюджетом за податко0

вими платежами, позабюджетними фондами, установами

банків за отриманими кредитами, постачальниками і кре0

диторами, з оплати праці членів колективу та іншими кре0

диторами (табл. 1).

За 2000 рік загальний обсяг реалізації основних видів

сільськогосподарської продукції спостерігається через

відносини на ринку та з переробними підприємствами. В

2013 році напрями реалізації основних видів сільськогос0

подарської продукції дещо змінилися, тому що продаж на

ринку має певні недоліки: недостатнє забезпечення холо0

дильним, ваговимірювальним та іншим торгово0технологіч0

ним обладнанням, недостатня кількість складських при0

міщень, переважна частина торгових місць не опалюється

або знаходиться на відкритих прилавках. Підприємства зму0

шені за власні кошти облаштовувати свої робочі місця (ку0

пувати столи, палатки, контейнери), а також утримувати їх у

належних санітарних та технічних умовах. Це з часом стає

економічно не вигідно підприємствам і вони починаю шука0

ти інших покупців. Протягом 2013 року попит та реалізація

за всіма основними видами сільськогосподарської продукції

спостерігається серед покупців із закордону, а також відно0

син з підприємствами громадського харчування, дитячими

та медичними закладами, ярмарками, аукціонами, магази0

нами та ін., найбільший попит у них є на олійні культури (91,6

%), зернові та зернобобові культури (86,8 %), картоплю

(86,3 %), яйця (82,6 %) та інші.

Основною проблемою збуту зернових та зернобобових

культур на сьогодні є наявність багаточисельних посеред0

ницьких компаній, які перехоплюють основну частину при0

бутку від експорту. На даний час найбільш крупними екс0

портерами зернових з України залишаються представницт0

ва міжнародних трейдерів (ПІІ "Серна", ТОВ "Луї Дрейфуз

Комодітіз Україна. ЛТД", ДП "Сантрейд", ООО "Кернел0

Трейд", ООО "Альфред С. Топфер Україна" та ін.), а серед

компаній з вітчизняним капіталом найбільшими є "Агроекс0

порт" і "Адора".
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Процес реалізації зернових, у тому числі на експорт, ха0

рактеризується неодноразовим перепродажем після прид0

бання його безпосередньо у виробника. Інколи при форму0

ванні суднових партій зерно перепродується від 5 до 7 разів.

У такий спосіб, з одного боку, відбувається послідовне підви0

щення ціни на сировину, а з іншого боку — спостерігається

зниження ціни виробника та збільшення прибутку посеред0

ника. Це, безумовно, є негативним фактором розвитку рин0

ку зернових, особливо у межах України. На нашу думку, до0

цільним є створення в країні національного зернотрейдера,

який би зміг впливати на формування цін на зерно та вигоди

від його експорту в інші країни, що спонукатиме транснаці0

ональні компанії0зернотрейдери коригувати свою цінову

політику із закупівлі зерна.

Дохід від реалізації продукції є одним з показників ре0

зультатів економічної діяльності підприємства. За допомо0

гою цього показника оцінюється вартість продукції, що не

тільки завершена виробництвом, але вже продана, а гроші

за неї надійшли на розрахунковий рахунок підприємства.

Інші назви цього показника — "обсяг продажів", "обсяг ре0

алізованої продукції".

На дохід від реалізації продукції при відносинах з по0

купцями, щодо його збільшення чи зменшення, впливає

кількісний і ціновий фактори. Величину доходу за окреми0

ми факторами можна показати як добуток обсягу і ціни ре0

алізованих об'єктів діяльності підприємства.

Аналіз зміни доходу при продажі об'єктів діяльності

сільськогосподарського підприємства здійснимо на при0

кладі реалізації озимої пшениці, яка відноситься до зерно0

вих і зернобобових культур у ПСП "Промінь" Новоград0Во0

линського району Житомирської області (табл. 2).

Дохід від реалізації озимої пшениці формується як до0

буток кількості реалізованої озимої пшениці та середню

ціну. Для виміру впливу на дохід окремих факторів засто0

суємо інтегральний метод з наступними алгоритмами роз0

рахунку:

ДРПм = Км х Цм; ДРПп = Кп х Цп;

ΔДРП = ДРПп — ДРПм = ΔДРПк + ΔДРПц;

ΔК = Кп — Км; ΔЦ = Цп — Цм;

ΔДРПк = 0,5 х ΔК х (Цм + Цп);

ΔДРПц = 0,5 х ΔЦ х (Км + Кп);

ΔДРПк = 0,5 х 2887,0 х (112,09 + 142,93) = 368121,37 грн.

= 368,12 тис.грн.

ΔДРПц = 0,5 х 30,84 х (5005,0 + 7892,0) = 198871,74 грн. =

198,87 тис. грн.

ΔДРП = 1128,0 — 561,01 = 368,12 + 198,87 = 566,99

млн грн.

Отже, збільшення суми доходу від реалізації озимої

пшениці в ПСП "Промінь" була зумовлена зростанням об0

сягів продажу (368,12 тис. грн.) і ціни (198,87 тис. грн.).

Зміни у структурі й асортименті реалізованої озимої

пшениці впливають на дохід від реалізації. Це відбувається

Продукція 

Напрями реалізації 

переробні 
підприємства

пайовики в рахунок 
орендної плати за землю 

та майнових паїв 

населення в 
рахунок 

оплати праці

продаж 
на ринку 

інші 
напрями

Зернові та 
зернобобові культури 

4,0 5,6 0,2 3,4 86,8 
4,0 14,1 20,6 34,8 26,5 

Олійні культури 5,7 0,3 0,0 2,4 91,6 
2,4 4,6 10,1 46,4 36,5 

Цукрові буряки 94,2 0,0 0,0  -  5,8 
93,0 0,0 0,5 4,0 2,5 

Картопля 6,5 0,2 0,3 6,7 86,3 
16,9 1,6 20,4 44,8 16,3 

Овочі 35,8 0,1 0,2 6,7 57,2 
13,3 2,9 21,1 47 15,7 

Плоди та ягоди 23,8 0,0 0,2 13,5 62,5 
16,1 0,7 22,7 49,8 10,7 

Худоба та птиця (у 
живій вазі) 

23,9 0,0 0,6 6,6 68,9 
21,6 0,5 31,9 38,4 7,6 

Молоко та молочні 
продукти 

94,0 0,0 0,2 1,5 4,3 
66,3 0,2 7,5 21,2 4,8 

Яйця 2.1 0,0 0,2 15,1 82,6 
20,0 0,0 5,9 66,2 7,9 

Вовна 27,6  -  0,2 10,3 61,9 
28,7  -  13,5 51,1 6,7 

Таблиця 1. Структура реалізації основних видів сільськогосподарської продукції покупцям
(у відсотках до загального обсягу реалізації)

Примітка: чисельник — 2013 р, знаменник — 2000 р.

Джерело: розраховано за [8].

Таблиця 2. Аналіз впливу факторів на дохід
від реалізації озимої пшениці

Розраховано автором.

Показники Роки Відхилення 
(+/-) 2011 2013

Кількість реалізованої озимої 
пшениці, ц 

5005,0
(Км) 

7892,0
(Кп) 

2887,0
 (∆К) 

Середня ціна реалізації у 
розрахунку на 1 ц продукції, 
грн. 

112,09 
(Цм) 

142,93 
(Цп) 

+30,84 
(∆Ц) 

Дохід від реалізації озимої 
пшениці, тис. грн. 

561,01
(ДРПм) 

1128,00
(ДРПп) 

+566,99
(∆ДРП) 
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внаслідок неоднакової рентабельності різних виробів. При

збільшенні у складі реалізованої продукції частки виробів з

рентабельністю вищою за середню по підприємству сума

прибутку зростає, і навпаки.

Вагомий вплив на формування доходу від реалізації

продукції при розрахунках з покупцями мають чинники зов0

нішнього та внутрішнього характеру. Основними чинника0

ми, за допомогою яких можливе зростання доходу для су0

часних підприємств, є [10]:

— результативна логістика (оптимізація каналів розпо0

ділу, стимулювання збуту, упровадження сучасних видів

реклами згідно з вимогами споживачів, оцінювання їх ефек0

тивності);

— упровадження внутрішнього та зовнішнього інфор0

маційного обміну на основі створення інформаційно0аналі0

тичних систем та широкого застосування сучасних ІТ0тех0

нологій;

— ефективна реклама (яка підтримує репутацію товарів,

формує довіру споживачів до них, допомагає в завойову0

ванні ринку);

— дієва організація управління (підвищення якості

продукції, продуктивності праці при формуванні орга0

нізаційної культури шляхом заохочення успіху кожного

працівника у формуванні єдиної команди, стимулювання

ініціативи, мотивації  праці,  довіри персоналу, орга0

нізаційна структура, система управління, фірмова куль0

тура, престиж та імідж фірми; комунікації, соціально0пси0

хологічний клімат);

— упровадження елементів корпоративної соціальної

відповідальності (екологічні чинники, відносини з органами

влади та іншими групами стейкхолдерів). Стейкхолдер —

ринковий суб'єкт, який має інтерес до діяльності підприєм0

ства чи до деяких напрямів його діяльності, але цей інтерес

не базується на бажанні отримати чистий дохід.

Урахування впливу чинників на формування доходу

дасть змогу вийти на новий, якісно вищий рівень підготовки

рекомендацій для оперативного й стратегічного управління

доходами підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Застосування запропонованого критерію формування

доходу дасть змогу стабільно підвищувати доходи від реал0

ізації сільськогосподарської продукції при відносинах з по0

купцями підприємства і її власників.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринкової еко0

номіки головним є забезпечення управління доходом від

реалізації продукції через розрахункові відносини з покуп0

цями і підприємства в цілому гнучкою інформаційною ба0

зою у вигляді проаналізованих аналітичних даних для прий0

няття ефективних і своєчасних управлінських рішень, пов'я0

заних з: плануванням маркетингової діяльності; раціональ0

ною організацією з реалізації продукції; системою управлі0

ння суб'єкта господарювання, яка повинна бути побудова0

на таким чином, щоб сприяти прийняттю обгрунтованих уп0

равлінських рішень; контролем за здійсненням діяльності

підприємства з реалізації продукції покупцям; мотивацією

працівників, зайнятих реалізацією продукції до ефективно0

го виконання своїх функцій.

Перспективами подальших досліджень є удосконален0

ня методологічних засад бухгалтерського обліку форму0

вання інформації про доходи від реалізації сільськогоспо0

дарської продукції для потреб аналізу розрахунків з по0

купцями.
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ВСТУП
Готельне господарство — базова складова націо0

нального туризму, про їх розвиток свідчить активне

входження на внутрішній ринок готельних послуг фран0

чайзингових мереж "Radisson", "Hyatt", "Hilton",

УДК 640.41.000.7
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асистент кафедри готельно$ресторанного та туристичного бізнесу,
Київський національний торговельно$економічний університет, м. Київ

МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА
ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

O. Poltavska,
The assistant of Kiev National University of Trade and Economics

FINANCIAL INCENTIVES FOR STAFF OF HOTEL]BASED COMPETENCY APPROACH

Для підтримання динаміки розвитку туризму в Україні, готельне господарство повинно своєчас#
но реагувати на проблеми, які можуть загальмувати позитивні тенденції. Серед проблем, які потре#
бують оперативного вирішення є пошук ефективних технологій управління персоналом в контексті
підготовки висококваліфікованих та мотивованих фахівців. Велику роль в ефективному управлінні
на рівні задач економічного розвитку підприємства, в тому числі його персоналом, відіграє мате#
ріальне стимулювання. Цей напрям впливу описується рядом загальних понять та тлумачень у науко#
вих працях, які потребують за змістом суттєвого поглиблення, забезпечення термінологічної одно#
значності. Узагальнено та доповнено базові засади, діагностовано якісний склад та ідентифікова#
но основні проблеми управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємств готельного
господарства. Обгрунтовано теоретичні та методологічні засади управління матеріальним стиму#
люванням персоналу на основі компетентнісного підходу для підприємств готельного господарства.
Удосконалення управління матеріальним стимулюванням персоналу в підприємствах готельного
господарства в першу чергу через введення індивідуалізації розміру заробітної плати окремого
працівника, яка визначається як традиційними показниками (стаж, кваліфікація, досвід), так і інди#
відуальними якостями працівника, його компетентністю як здібністю і здатністю реалізувати наявні
знання, вміння і навички задля розв'язання професійних завдань.

To maintain the dynamics of tourism in Ukraine, the hospitality must promptly respond to problems that
may keep positive trend. Among the problems that need prompt resolution are searching for effective
human resource management technologies in the context of the preparation of highly qualified and
motivated professionals. The theoretical and methodological basis of the dissertation is the modern theory
of management, scientific works of domestic and foreign scientists, laws and regulations that governing
human resources hotel management company.

Important role in the effective management on the level of economic development tasks of enterprise,
including its staff played by financial incentives. This line describes the impact of a number of general
concepts and interpretations in scientific studies that require significant deepening of the content,
ensuring unambiguous terminology. Overview and expanded basic principles diagnosed the quality and
identified the main problems of control material incentives of the staff in the hotel industry. Theoretical
and methodological principles of material incentives management personnel competency#based
approach to hotel management companies are grounded.

The improvement of material incentives personnel in hotel management business primarily through
the introduction of wage individualization individual employee, defined as traditional indicators
(experience, qualifications) and individual qualities of the employee, his competence as the ability and
capacity to implement existing knowledge, skills for resolving professional tasks.

Ключові слова: персонал, матеріальне стимулювання, управління матеріальним стимулюванням пер#

соналу, підприємство готельного господарства, компетентнісний підхід.

Key words: personnel, financial incentives, material incentives management staff, hotel management company,

competence approach.

"InterContinental", "Sheraton", "Sofitel" та інших. Для

підтримання динаміки розвитку туризму в Україні, го0

тельне господарство повинно своєчасно реагувати на

проблеми, які можуть загальмувати позитивні тенденції.

Серед проблем, які потребують оперативного вирішен0
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ня є пошук ефективних технологій

управління персоналом в контексті

підготовки висококваліфікованих

та мотивованих фахівців.

Важливим є те, що персонал

підприємства готельного госпо0

дарства є основою створення які0

сного готельного продукту,

задоволення потреб споживачів,

підвищення конкурентоспромож0

ності, досягнення економічних

цілей діяльності підприємства.

Тому управління персоналом по0

винно враховувати не тільки еко0

номічні чинники функціонування

підприємств готельного господар0

ства, але і розвиток персоналу че0

рез матеріальне стимулювання.

Усе це вимагає відповідних змін

концептуальних поглядів, пошуку

власних шляхів управління персо0

налом в готельному господарстві

України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у формування

та розвиток концептуальних положень управління ма0

теріальним стимулюванням персоналу здійснили нау0

ковці М. Амстронг [1], В. Лагутін [2], А. Маслоу [3],

М. Мескон [4], Д. Риккардо [5], та інші. Науковою спад0

щиною вчених є основоположні теоретичні положення

мотивації трудової поведінки, основні принципи та

інструментарій управління матеріальним стимулюван0

ням персоналу тощо.

Питання управління матеріальним стимулюванням

персоналу підприємств готельного господарства пред0

ставлені у наукових працях А. Мазаракі [6], М. Бойко

[7], Н. Гуляєвої [8], С. Мельниченко [9], Т. Ткаченко [10]

та інших. Незважаючи на вагомі наукові здобутки, уп0

равління матеріальним стимулюванням персоналу на за0

садах компетентнісного підходу розглянуто фрагмен0

тарно. Недостатня теоретична розробленість актуалізо0

ваної проблеми та її значущість для підвищення ефек0

тивності функціонування підприємств готельного госпо0

дарства визначили вибір теми роботи, її мету і завдан0

ня.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Узагальнити та доповнити базові засади, надати оц0

інку якісному складу та ідентифікувати основні пробле0

ми управління матеріальним стимулюванням персона0

лу підприємств готельного господарства, обгрунтувати

теоретичні та методологічні засади управління матері0

альним стимулюванням персоналу на основі компетен0

тнісного підходу для підприємств готельного господар0

ства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Велику роль в ефективному управлінні на рівні за0

дач економічного розвитку підприємства, в тому числі

його персоналом, відіграє матеріальне стимулювання.
Цей напрям впливу описується рядом загальних понять

та тлумачень у наукових працях, які потребують за

змістом суттєвого поглиблення, забезпечення терміно0

логічної однозначності.

Стимулювання традиційно поділяють на матеріаль0

не та нематеріальне, яке реалізує себе через різно0

манітні інструменти (стимули). Протилежним за задачею

впливом є використання антистимулів, яке спрямоване

на дестимулювання персоналу.

Всі стимули доповнюють один одного, створюючи

у персоналу зацікавленість в своїй роботі, тому поділ

стимулювання на матеріальне і нематеріальне умовний,

оскільки ці форми впливу є взаємопов'язаними. Наприк0

лад, премія за результатами роботи — це визнання по

відношенню до працівника його заслуг, а не тільки ма0

теріальне стимулювання. Що стосується матеріально0

го стимулювання, то офіційне видання Міністерства

праці та соціальної політики "Інструкція зі статистики за0

робітної плати" роз'яснює, що матеріальне стимулюван0

ня праці забезпечує матеріальні потреби працюючих у

залежності від результатів їх колективної та індиві0

дуальної роботи через систему законодавчих, норматив0

них, економічних, соціальних та організаційних чинників

і заходів, пов'язаних з виробництвом [11]. Моральні сти0

мули повинні використовуватись разом з іншими, що

призведе до розвитку творчого ставлення до праці

згідно зі здібностями працівника, і підвищення усвідом0

леності працівника важливості своєї роботи. Очевидно,

що між матеріальними та нематеріальними стимулами

існує взаємозв'язок. Так, заробітна плата (матеріальний

стимул) впливає на оцінку та самооцінку працівника, за0

довольняючи його потреби у визнанні, повазі, само0

ствердженні та інше (нематеріальне стимулювання).

Виходячи з практики роботи підприємств готельно0

го господарства, визначено принципи організації праці

його персоналу, які потрібно враховувати при управлінні

матеріальним стимулюванням (рис. 1).

Дослідження проблематики з управління стимулю0

ванням персоналу підприємств готельного господарства

Рис. 1. Принципи організації праці персоналу підприємств
готельного господарства
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доцільне через систематизації можливих стимулів з ура0

хуванням специфіки праці на підприємствах готельного

господарства (табл. 1).

Сукупність стимулів формує базу стимулювання і

створює систему впливу на результати праці, підвищен0

ня її ефективності, а отже і на ефективність діяльності

підприємства в цілому. За інтенсивністю впливу най0

більш дієвим є матеріальне стимулювання.

Отже, у загальному вигляді управління матеріаль0

ним стимулюванням персоналу на підприємствах готель0

ного господарства — це динамічний інтегрований про0

цес, який передбачає вплив на трудову поведінку пер0

соналу за допомогою матеріальних стимулів таких, як

заробітна плата, преміювання, доплати, а також матер0

іальна підтримка розвитку персоналу і формування про0

фесійних компетенцій для забезпечення високих стан0

дартів обслуговування і рівня задоволення споживачів

послуг гостинності, що сприяє підвищенню конкурен0

тоспроможності та рентабельності підприємства.

Аналіз наукової літератури [2; 12—17] свідчить, що

в сучасних умовах господарювання основною складо0

вою матеріального стимулювання є заробітна плата, але

вона перестала за сучасних умов бути гарантованою ча0

сткою доходу працівників.

Розроблена підприємством політика управління

матеріальним стимулюванням персоналу має включа0

ти базисні основи формування системи заробітної пла0

ти, справедливою з точки зору працюючих на

підприємстві і конкурентоспроможною за зовнішніми

оцінками, що забезпечить досягнення поставлених

цілей діяльності підприємства, збереження організац0

ійної культури та корпоративних цінностей і високого

рівня соціальної відповідальності. Досягнення відпов0

ідних параметрів оплати праці забезпечить обгрунто0

вану справедливість відносно працівників, підвищен0

ня рівня їх задоволення оплатою праці, стимулюван0

ням до навчання та кар'єрного зростання, сприяє

стабільній роботі підприємства та підвищення стабіль0

ності складу персоналу.

Значно погіршує якісний склад персоналу для су0

часних підприємств готельного господарства наявність

працівників, які не мають відповідної базової освіти.

Особливо це спостерігається у підприємствах груп (3*),

у яких біля половини всього кадрового складу не має

спеціальної підготовки. Найнижче значення цього по0

казника зафіксовано у групі підприємств (5*), де по0

літика управління персоналом є більш досконалою, а

вимоги більш високими.

Інерція наявності низького рівня професійної підго0

товки кадрів пояснюється тим, що більшість працівників

діючих готельних підприємств столиці отримали про0

фесійні навички роботи ще за радянських часів, коли

критерієм якості роботи було виконання "плану", а не

задоволення потреб споживачів, що не сприяло високій

якості обслуговування. Сучасні умови господарювання

передбачають інші принципи, що вимагає позитивних

зрушень в організації і оцінюванні результатів управлі0

ння персоналом у цій сфері.

Таблиця 1. Стимули до праці персоналу підприємств готельного господарства

Назва стимулу Характеристика стимулу
Грошова форма (матеріальне) стимулювання

Основна частина (посадовий 
оклад, тарифна ставка, грейд) 

Відповідає штатному розкладу, посаді, компетенція, умовам 
контракту за оплату нормативних зусиль. Дає можливість забезпечити 
поточні потреби працівника 

Премія Оплата понаднормативних зусиль. Дає можливість підвищення 
матеріальних статків працівника. Розмір встановлюється відповідно 
до положення про преміювання, залежить від фінансового стану 
підприємства та інших показників - коефіцієнта завантаження готелю, 
наприклад, участі в процесі обслуговування клієнтів тощо  

Доплати (за стаж, знання 
іноземних мов та інші) 

Визнання важливості професійних компетенцій, компенсація 
додаткових умов праці, темпів інфляції. Встановлюється згідно 
законодавства, умов контракту, виду діяльності, системи оцінки 
персоналу, результатів діяльності підприємства тощо  

Негрошова форма (матеріального) стимулювання
Компенсації, пов’язані з 
соціальними гарантіями (медичне 
страхування, оплата лікарняних) 

Формує впевненість у майбутньому. Розмір залежить від результатів 
діяльності підприємства та умов контракту між персоналом та 
адміністрацією, а також від змісту договорів з фондами (пенсійним та 
страховими) 

Компенсації, пов’язані зі 
збільшенням вартості життя 
працівників (оплата харчування, 
транспортних витрат, одноразові 
виплати пов’язані з народженням 
дитини, ювілеєм та ін.) 

Компенсації відставання темпів росту заробітної плати від темпів 
інфляції. Розмір компенсації залежить від результатів діяльності 
підприємства та умов контракту між персоналом та адміністрацією 

Оплата навчання та вкладень у 
розвиток персоналу 

Можливість удосконалення, розвитку та самореалізації персоналу. 
Спрямована на підвищення компетенції працівників, сприяє 
кар’єрному зростанню та впливає на результати діяльності 
підприємства 

Моральне стимулювання
Задоволення працею, визнання та 
висловлена повага 

Можливість самореалізації та самоудосконалення, розвиток творчої 
активності, що впливає на підвищення стандартів обслуговування. 
Надання почесних звань, нагород, висловлена повага, визнання 
авторитету 
Стимулювання вільним часом

Гнучкій та зручний графік роботи, 
збільшення відпустки тощо 

Збільшення можливостей вирішувати особисті питання працівника за 
рахунок розширення періодів вільного часу працівника 

Участь в управлінні підприємством
Можливість брати участь в 
управлінні підприємством через 
участь у капіталі 

Задовольняє потребу у співучасті в управлінні підприємством та дає 
можливість отримувати додатковий дохід при отриманні отриманні 
дивідендів 
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Є очевидним, що зі збільшенням розміру готельно0

го підприємства спостерігається збільшення чисельності

штатного персоналу за всіма посадами функціонально0

го поділу. У структурному ж співвідношенні за групами

персоналу спостерігаються певні диспропорції. Факт

збільшення частки персоналу управлінського та орган0

ізаційно0економічного блоку свідчить про те, що зі

збільшенням розміру підприємства спостерігається ра0

ціоналізація функціонального навантаження, тобто пи0

тома вага адміністративно0управлінської частини пер0

соналу зменшується.

Зменшення частки працівників технічної, ресторан0

ної та інших служб малих готелів можна пояснити особ0

ливостями структури діяльності самих об'єктів, до яких

віднесені готелі 1 та 2 зірки та несертифіковані, що не

мають розвиненої мережі додаткових послуг та служб, у

тому числі з надання послуг ресторанного господарства.

За кваліфікаційною структурою персоналу як у групі

А, так і у групі В підприємств готельного господарства най0

більшу частку займають робітники — 33% та 34% відпові0

дно, а також молодший обслуговуючий персонал — 29 та

30 % відповідно (рис. 2, а, б). Встановлено, що питома вага

професіоналів і фахівців у великих готелях на 3% вища,

ніж у малих і середніх, що свідчить про вищі вимоги кадро0

вої служби до забезпечення професіоналами (рис. 3, а, б).

Можна бачити, що вікова структура працівників зба0

лансована недостатньо. Так, кількість працівників віком

до 40 років вдвоє менша від кількості працівників віком

понад 40 років, причому кількість працюючих пенсіо0

нерів складає близько 12%.

Одна з найважливіших характеристик кадрів —

освітній рівень. Практично весь керівний склад готель0

них підприємств має вищу освіту. Однак серед спе0

ціалістів та технічних службовців вищу чи середню спеці0

альну освіту мають лише 72% працівників.

Істотна частина працівників має непрофільну осві0

ту. В цілому по галузі частка працівників, які не мають

профільної (готельної) освіти, складає 38%. Зокрема

профільної освіти не мають директори готельних

підприємств — 5%, начальники підрозділів — 27%,

спеціалісти — 42%, технічні службовці — 53%.

Таким чином, для підприємств готельного господар0

ства актуальною є задача підвищення рівня професій0

ної підготовки керівних кадрів, особливо низової та се0

редньої ланки управління, а також зниження плинності

кадрів. Тому у сучасній практиці управління матеріаль0

ним стимулюванням працівників набуває актуальності

використання системи оплати, орієнтованої на компе0

тентність. За такого підходу розміри оплати праці при0

в'язані до досягнення певного рівня компетентності, чи

критерії компетентності використовуються в якості

інструменту аналітичної оцінки виконуваної роботи.

Удосконалення системи управління матеріальним

стимулюванням персоналу на підприємствах готельно0

го господарства має спиратись на необхідність усунен0

ня таких проблем, як:

— непрозорість процесу управління матеріальним

стимулюванням, відсутність механізмів контролю та уп0

равління витратами на оплату праці;

— відсутність нормативно обгрунтованих підстав

зростання фонду оплати праці персоналу як у частині

основної, так і додаткової через введення доплат і над0

бавок, зростання преміальних, матеріальних і компен0

саційних виплат тощо;

— методичне ускладнення процедур нарахування

заробітної плати;

— практика необгрунтованого введення на під0

приємстві підвищеного рівня оплати для нових посад по0

рівняно з існуючими, що значно послаблює стимулюю0

чий вплив у цілому;

— формальне ставлення керівництва до норматив0

них внутрішніх документів з оплати праці, довільне вне0

сення ним змін в існуючу систему стимулювання;

— не визначено критерії структурування персона0

лу за групами посад і категорії оплати в залежності від

напруженості та складності виконуваних робіт;

— низька кореляція шкали посадових окладів з

рівнем ринкової вартості праці;

— порушення стимулюючого принципу підвищення

заробітної плати працівникам у залежності від резуль0

тативності праці;

— низькі оцінки існуючих систем матеріального сти0

мулювання працівниками з точки зору соціальної спра0

ведливості.

Таким чином, наведені методичні підходи дозволя0

ють створити модель системи управління матеріальним

стимулюванням персоналу підприємств готельного гос0

подарства на основі компетентнісного підходу і яка в

загальному вигляді може бути представлена  трьома

блоками (рис. 3).

Метою оптимізації існуючої системи оплати праці є

необхідність створення гнучкого механізму управлі0

Професі-
онали
9%
Фахівці

9%

Технічні 
службовці

7%

Керівники
13%

Молодший 
обслуго-
вуючий 
персонал 

29%

Робітники
33%

Професі-
онали
7%
Фахівці

8%
Технічні 
службовці

7%

Керівники
14%

Молодший 
обслуго-
вуючий 
персонал 

30%

Робітники
34%

а б
Рис. 2. Кваліфікаційна структура персоналу підприємств готельного господарства

групи А та групи В за 2013 рік
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ння матеріальним стимулюванням

персоналу на основі зрозумілої і

прозорої системи, що об'єднує всі

існуючі на підприємстві посади у

певні групи і розподіляє їх за рівня0

ми цінності для підприємства.

Такий підхід до створення сис0

теми управління матеріальним сти0

мулюванням персоналу підприємств

готельного господарства на основі

компетентнісного підходу дозволяє

створити ієрархічну структуру посад

за їх цінністю для підприємства нову

тарифну сітку, внутрішньо і зовніш0

ньо погоджену структуру оплати

праці та преміальну програму та оп0

тимізувати управління цими проце0

сами за принципами прозорості,

справедливості, гнучкості відносно

змін на ринку праці.

Таким чином, впровадження

запропонованого підходу до побу0

дови системи оплати праці на основі

ціннісної оцінки посад і компетент0

ності персоналу створює передумо0

ви підвищення показників ефектив0

ності праці, оптимізації внутрішніх

бізнес0процесів, спрощення механ0

ізму управління оплатою праці та

системою мотивації працівників

підприємства, впровадження відно0

син соціального партнерства.

Крім того, структурування по0

сад на підприємстві за об'єктивни0

ми орієнтирами і критеріями спри0

ятиме досягненню бізнес0цілей і ре0

алізації стратегії економічного роз0

витку підприємства, підвищенню

ефективності інвестування у підви0

щення вартості людського капіталу

та рекрутингової політики підприє0

мства, забезпечить довгострокову

мотивацію працівників.

ВИСНОВКИ
Отже, удосконалення управління

матеріальним стимулюванням персо0

налу в підприємствах готельного господарства в першу

чергу через введення індивідуалізації розміру заробітної

плати окремого працівника, яка визначається як тради0

ційними показниками (стаж, кваліфікація, досвід), так і

індивідуальними якостями працівника, його компетентні0

стю як здібністю і здатністю реалізувати наявні знання,

вміння і навички задля розв'язання професійних завдань.

Використання систем оплати праці на основі ком0

петентнісного підходу надає працівникам можливості

для кар'єрного зростання на основі розвитку індивіду0

альних компетенцій, прозорої економічної оцінки та ди0

ференціації працівників у форматі проявлених особис0

тих та ділових характеристик, якості виконання профе0
сійних функцій. Крім того, реформування структури по0

сад на принципах компетентнісного підходу на

підприємстві готельного господарства сприятиме досяг0
ненню стратегічних цілей підприємства, підвищенню

ефективності інвестицій у персонал, залученню та ут0

риманню кращих фахівців, що стане дієвим інструмен0

том для здійснення довгострокового і ефективного ма0

теріального стимулювання праці працівників. Тобто

ефективне управління матеріальним стимулюванням

персоналу підприємства готельного господарства має

спиратись на структурування за вимогами щодо рівня

компетентності працюючих.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансування національних служб з обслуговуван0

ня повітряного руху провадиться різноманітними шля0

хами. Вони можуть фінансуватися будучи частиною

збройних сил країни або частиною урядових департа0

ментів таких, як департамент транспорту або навколиш0

нього середовища. Такий стан частково є відображен0

ням історії служб з обслуговування повітряного руху,

які створювалися для обслуговування авіації, особли0

во військової авіації, під час Першої світової війни і,

відповідно, були необхідні для обслуговування швидко

розвивається галузі цивільної авіації після війни. На зорі

розвитку авіації було вирішено, що в інтересах безпе0

ки, регулярності та ефективності аеронавігації кожна
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держава повинна забезпечувати обслуговування на ос0

нові угоди в інтересах міжнародної цивільної авіації, як,

наприклад, обслуговування повітряного руху, пошуку та

рятування, авіаційного електрозв'язку і т. д. Сюди вхо0

дять і послуги метеорології, які повинні оплачуватися

міжнародної авіацією зазвичай за рахунок зборів за по0

садку в аеропортах в державі (збори за посадку) і

зборів, що стягуються за проліт над територією держа0

ви (відомі як збори за обслуговування на маршруті).

Основними цілями дослідження є удосконалення

механізму фінансового забезпечення АНС, яке повин0

но проводитися за такими напрямами: формування ста0

більного механізму зборів з користувачів повітряного

простору за аеронавігаційне обслуговування; залучен0



Інвестиції: практика та досвід № 1/201574

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ня позикових коштів, а також коштів, як іноземних, так

і українських користувачів повітряного простору, для

реалізації програми модернізації АНС; використання

коштів бюджету для фінансування, створення та експ0

луатації засобів і систем аеронавігації; використання

коштів бюджету для утримання прикомандированих

військових фахівців; формування механізму відшкоду0

вання витрат системи на аеронавігаційне обслуговуван0

ня польотів повітряних суден тих категорій користувачів,

які підлягають частковому або повному звільненню від

оплати наданих послуг. Аеронавігаційні збори не по0

винні носити податковий характер і повинні бути при0

значені для компенсації витрат на всі види аеронавіга0

ційних послуг, що надаються системою. Фінансування

програми модернізації АНС має забезпечуватися за ра0

хунок концентрації фінансових ресурсів, у тому числі і

амортизаційних.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження має: забезпечити ефективне регулю0

вання використання повітряного простору; оптимізува0

ти процес управління АНС з урахуванням національних

інтересів у сфері використання та контролю повітряно0

го простору, на основі розвитку економіки України; за0

безпечити аеронавігаційне обслуговування повітряних

суден з використанням перспективної техніки і техно0

логій; забезпечити проведення єдиної економічної і тех0

нічної політики АНС у сфері використання та контролю

повітряного простору, домогтися уніфікації технічних

засобів і систем подвійного призначення, зниження ви0

трат на їх розробку і експлуатацію; забезпечити знижен0

ня непродуктивних втрат користувачів; підвищити рівень

економічної ефективності використання повітряного

простору. Підвищити привабливість і гнучкість викори0

стання повітряного простору для вітчизняних та інозем0

них користувачів.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Для надання питанням аеронавігаційного забезпе0

чення міжнародної цивільної авіації офіційного статусу

в 1944 р. в Чикаго була вироблена Конвенція про міжна0

родну цивільну авіацію [8, с. 1—38]. Дана Конвенція,

широко відома як Чиказька конвенція, є міжнародним

договором, і положення, що містяться в її статтях, є обо0

в'язковими, без жодного винятку, для урядів які її підпи0

сали, названих у Конвенції Договірними державами.

Зокрема Договірні держави беруть на себе зобов'язан0

ня дотримуватись стандартів ІКАО до тих пір, поки вони

не приймуть рішення діяти інакше, про що повинні бу0

дуть офіційно сповістити ІКАО. Договірні держави зо0

бов'язані надавати аеронавігаційне обслуговування у

відповідності зі стандартами ІКАО і, отже, визначати на0

ціональну політику в галузі фінансування на підставі

глобальної політики справляння зборів ІКАО. Затверд0

жена глобальна політика Міжнародної організації ци0

вільної авіації (ІКАО) в області аеропортових зборів і

зборів за аеронавігаційне обслуговування міститься у

статті 15 Чиказької конвенції.

У багатьох випадках орган, відповідальний за на0

дання аеронавігаційного обслуговування, зазначається

у відповідних документах ІКАО. Однак у багатьох інших

випадках може просто говоритися про те, що в конк0

ретній державі відповідальним є управління цивільної

авіації, а в інших випадках взагалі немає конкретної

згадки про те , хто є відповідальним органом за аерона0

вігаційне обслуговування авіації [2, с. 48]. Так, наприк0

лад, в Європейському Союзі аеронавігаційне обслуго0

вування надається в рамках Європейської організації з

безпеки аеронавігації (далі Євроконтроль). Дана струк0

тура встановлює вимоги для визначення відповідаль0

ності за дотримання положень регулювання, контролю

та виробництва обслуговування міжнародної аеронаві0

гації. У результаті цього, на місцях має бути виконане,

принаймні, поділ функцій між контролем за обслугову0

ванням і виробництвом обслуговування. Будь0якій дер0

жаві надається можливість призначати постачальника

аеронавігаційного обслуговування на винятковій основі

в інтересах безпеки, але воно може також прийняти

рішення зробити обслуговування відкритим для декіль0

кох постачальників, за умови отримання ними сертифі0

ката, який гарантує відповідність наданого ними обслу0

говування міжнародним вимогам. Застосовуючи дану

модель на місцях, у вас може з'явитися призначений на

винятковій основі постачальник обслуговування, конт0

ролюючий орган або регламентний орган в якості по0

вноважного аеронавігаційного органу. Якщо Договір0

на держава ЄС приймає рішення зробити надання ме0

теорологічного обслуговування відкритим для декіль0

кох постачальників (можливо і з приватного сектора),

то стає очевидним, що постачальник не може бути по0

вноважним органом, і даний статус буде переведений

на рівень регламентного або контролюючого органу.

Більшість Договірних держав ЄС віддають перевагу

тому, щоб встановлення визнаного ІКАО повноважно0

го органу відбувалося саме на рівні регламентного /

контролюючого органу, а не рівні постачальника аеро0

навігаційного обслуговування.

В обох випадках є позитивні і негативні сторони, і

питання про те, який вибір є найкращим для країни, є

турботою країни і уряду. Однак для національної аеро0

навігаційної служби, що забезпечує обслуговування ав0

іації, можливо простіше отримати відшкодування ви0

трат, якщо вона призначена в якості повноважного орга0

ну. Безсумнівно, будучи ясно визначеним і незапереч0

ним органом, маючим повноваження вести переговори

з авіаційними користувачами з розподілу витрат, служ0

ба з обслуговування повітряного руху може тільки от0

римати від цього користь.

Виходячи з того, що будь0який вид обслуговуван0

ня передбачає певні витрати, кожен постачальник аеро0

навігаційного обслуговування повинен отримувати в тій

чи іншій формі фінансування наданого ним обслуго0

вування. Організація подібного фінансування є обо0

в'язком повноважного органу, який повинен вжити

відповідних заходів [3, с. 1—30]. Існуючі в наші дні

системи фінансування в усьому світі зводяться до на0

ступних видів:

а) фінансування всього або частини наданого об0

слуговування за рахунок платників податків через за0

гальний державний бюджет;

b) фінансування всього або частини наданого об0

слуговування через певні податки, (частково) безпосе0

редньо надходять на рахунок постачальника обслуго0

вування, при цьому рішення щодо встановлення по0

дібних податків є суверенним рішенням якої Договір0

ної держави і не вимагає пред'явлення будь0яких об0
грунтувань для його прийняття;

c) фінансування всього або частини наданого обслу0

говування за рахунок зборів з користувачів (збори за

обслуговування на маршруті або збори за посадку), при

цьому всіма визнається, що рівень зборів безпосеред0

ньо пов'язаний з наданим обслуговуванням і вимагає
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пред'явлення обгрунтувань; у таких випадках, поста0

чальнику обслуговування зазвичай рекомендується

представити в прозорій формі обгрунтування викорис0

тання фондів які надійшли від аеронавігаційних зборів,

а витрати ретельно перевіряються національними

управліннями (це іноді називається "економічним регу0

люванням");

d) фінансування всього або частини наданого об0

слуговування, безпосередньо виходячи з ринкових

умов, що легко проводиться при безпосередньому об0

слуговуванні, хоча може також торкатися питання без0

пеки;

e) поєднання перерахованих вище варіантів.

Надалі, національна служба з обслуговування по0

вітряного руху, що надає аеронавігаційне обслуговуван0

ня, може отримувати достатнє фінансування даного об0

слуговування з різних джерел залежно від національ0

ної політики. Виходячи з варіантів а) — е), у постачаль0

ників аеронавігаційного обслуговування все частіше ви0

никає потреба у проведенні належної оцінки вартості

наданого обслуговування (рис. 1).

В Україні за надання аеронавігаційного обслугову0

вання відповідальним органом є Державне підприємство

обслуговування повітряного руху України (далі Украе0

рорух) [15, с. 19].

При визначенні вартісної основи зборів за аеро0

навігаційне обслуговування в Україні використовуюсь

наступні принципи:

1. Витрати, що розподіляються, являють собою

повні витрати на надання аеронавігаційного обслугову0

вання, включаючи відповідні суми на оплату вартості

капіталу та суми амортизаційних відрахувань по основ0

них фондах, а також витрати, пов'язані з технічним об0

слуговуванням, експлуатацією, управлінням та адміні0

стративним забезпеченням.

2. Витрати, які слід брати до уваги, повинні бути вит0

ратами, оцінюваними в відношенні засобів і служб,

включаючи супутникові служби, що надаються і впро0

ваджуваних згідно з регіональним аеронавігаційним

планом (планами) ІКАО, доповненим, за необхідності,

під виконання рекомендацій відповідного регіонально0

го аеронавігаційного органу ІКАО, затверджених Ра0

дою. Будь0які інші види засобів і обслуговування, якщо

вони не надаються за заявкою експлуатанта, слід ви0

ключати, як слід виключати витрати на засоби або об0

слуговування, що надаються за контрактом або сами0

ми перевізниками, а також будь0які витрати, пов'язані з

додатковим будівництвом, експлуатацією або технічним

обслуговуванням.

3. Слід окремо встановити витрати на аеронавіга0

ційне обслуговування, що надається повітряним суднам

при підході та в районі аеродрому, і, по можливості, вит0

рати, пов'язані з наданням авіаційного метеорологічно0

го обслуговування.

4. Витрати на деякі превентивні заходи безпеки, по0

в'язані з наданням аеронавігаційного обслуговування,

Рис. 1. Економічні складові системи ОПР згідно з критеріями оцінки економічної ефективності
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які мають безпосереднє відношення до громадянської

авіації і здійснюються на регулярній основі, можуть

включатися у вартісну основу плати за аеронавігаційне

обслуговування в тій мірі, в якій вони ще не враховані в

контексті заходів, пов'язаних із забезпеченням безпе0

ки польотів. На рахунок цивільної авіації не слід відно0

сити понесені витрати, пов'язані із здійсненням держа0

вами більш загальних функцій забезпечення безпеки,

таких, як поліцейська охорона громадського порядку,

збір розвідувальної інформації та забезпечення націо0

нальної безпеки. Крім того, витрати на забезпечення

безпеки аеропортів не слід об'єднувати з понесеними

витратами на забезпечення безпеки аеронавігаційних

засобів або служб.

5. Від аеронавігаційного обслуговування можна от0

римувати достатні доходи, що перевищують усі прямі і

непрямі експлуатаційні витрати і дозволяють, таким чи0

ном, мати розумний прибуток на активи (до вирахуван0

ня податків і суми вартості капіталу), яка сприятиме не0

обхідному вдосконаленню структури капіталовкладень.

Зазначені вище принципи грунтуються на положен0

нях, викладених у документах ІКАО "Політика ІКАО

щодо плати за обслуговування в аеропортах та за аеро0

навігаційне обслуговування" (Док.9082) [12, с. 19] і в

"Керівництві з економічних аспектів аеронавігаційного

обслуговування" (Док. 9161) [13, с. 61], зі змінами, вне0

сеними для врахування інших методів, які застосовують0

ся Євроконтролем для системи сплати послуг з ОрПР

на маршруті.

Інвестиційні витрати. До інвестиційних витрат, вклю0

чених до бази витрат, належать амортизація основних

активів (матеріальних і нематеріальних) і вартість капі0

талу. До основних активів належать обладнання та

будівлі, в тому числі відповідні технічні споруди, земля,

базове програмне забезпечення, а також, у відповідних

випадках, прикладні програми. До інвестиційних витрат

включають, у відповідних випадках, сплачені податки

та/або митні збори. Відсоткову ставку, що застосо0

вується для обчислення амортизації інвестиційних вит0

рат, визначають відповідно до очікуваного строку екс0

плуатації та стандартів IAS/IFRS.

Типові строки експлуатації складають:

a) будівлі, споруджені на власній землі, в тому числі

відповідні технічні споруди — від 20 до 40 років;

b) будівлі, споруджені на орендованій землі — про0

тягом строку оренди;

c) меблі та устаткування — від 10 до 15 років;

d) транспортні засоби — від 4 до 10 років;

e) електронне обладнання (в тому числі телекомун0

ікаційне) — від 7 до 15 років;

f) обладнання загального призначення — від 7 до10

років;

g) комп'ютерне обладнання — від 3 до10 років;

h) базове програмне забезпечення та, у відповідних

випадках, прикладні програми — від 3 до 8 років;

i) літаки — від 10 до 20 років.

Якщо з'ясовується, що строк експлуатації активу,

який амортизується, буде меншим, ніж передбачалося

при підготовці початкового графіку амортизації, засто0

совують один із таких двох методів:

— залишкова балансова вартість активу може спи0

суватися протягом років, які залишилися до закінчення

переглянутого строку експлуатації;

— точна сума залишкової вартості майна (якщо від

його відчуження було отримано будь0які кошти, то за

вирахуванням цих коштів) може бути повністю додана

до суми амортизації, нарахованої в рік, у який відбу0

вається списання чи відчуження цього майна. Аморти0

зація землі не нараховується.

Також можуть бути застосовані альтернативні спо0

соби обчислення амортизації. Такі способи грунтують0

ся на загальноприйнятих принципах бухгалтерського об0

ліку. Один із підходів, який може бути використаний,

полягає в тому, що неамортизовану частину початкової

балансової вартості активу коректують, при обчисленні

щорічних амортизаційних відрахувань, шляхом її

збільшення на певний відсоток, пов'язаний з рівнем

інфляції, який визначається через офіційний індекс або

через зміну обмінного курсу до євро. У таких випадках

вартість капіталу характеризується "чистою" відсотко0

вою ставкою, яка відображає тільки рівень інфляції в

обраній твердій валюті. Якщо, наприклад, такою твер0

дою валютою є євро, слід використовувати відсоткову

ставку в євро. Інший спосіб полягає в тому, що витрати

визначають безпосередньо в євро і використовують

відповідну вартість капіталу в євро.

Операційні витрати складаються з таких витрат:

a) загальні сума фактичні витрати на оренду ліній

наземного зв'язку (без урахування вартості терміналь0

ного обладнання, що враховується як інвестиційні ви0

трати);

b) будь0яка орендна плата за землю, будівлі та інші

об'єкти, включно з податками та іншими платежами,

якщо такі є;

c) фактична вартість комунальних послуг таких, як

водопостачання, опалення та всі види енергопостачан0

ня;

d) загальна сума фактичної плати за користування

наземною мережею авіаційного фіксованого зв'язку, за

вирахуванням відповідного відсотка оплати за оренду

ліній зв'язку між диспетчерськими центрами чи центра0

ми зв'язку та аеропортами.

e) ремонт і технічне обслуговування, без урахуван0

ня внутрішніх витрат на персонал, але з урахуванням не

капіталізованого обладнання такого, як запасні части0

ни та інші незначні витратні одиниці;

f) сумарні витрати на експлуатацію інших експлуа0

таційних засобів та об'єктів технічного обслуговуван0

ня, в тому числі вартість адміністративних, юридичних,

консультаційних та аудиторських послуг;

g) вартість прикладних програм, не віднесених до

інвестицій.

Витрати на персонал складаються з фактичних ви0

трат на персонал, в тому числі співробітників централь0

них служб, стажерів, інспекторів, а також технічний та

обслуговуючий персонал; ці витрати включають не

тільки заробітну плату, але й пенсійні платежі (напр.,

відрахування до пенсійного фонду для штатних співро0

бітників), страхові внески тощо.

Витрати на організацію повітряного руху (ОрПР).

ОрПР поділяється на обслуговування повітряного руху0

(ОПР), організацію потоків повітряного руху (ATFM) та

організацію повітряного простору (ASM). ОПР є основ0

ним компонентом ОрПР.

Витрати на ОПР визначають як вартість обслугову0

вання повітряного руху, що надається літакові на мар0

шруті.

У випадках, коли використання засобів ОПР для

маршрутного обслуговування, з одного боку, та термі0

нального обслуговування, з іншого боку, неможливо

розділити статистичними методами, ці засоби класифі0

кують так:
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— засоби, призначені головним чином для обслу0

говування на маршруті (віднесення 75 % відповідних ви0

трат на обслуговування на маршруті);

— засоби, призначені практично рівною мірою для

маршрутного та термінального обслуговування (відне0

сення 50 % відповідних витрат на обслуговування на

маршруті);

— засоби, призначені, головним чином, для термі0

нального обслуговування (віднесення 25% відповідних

витрат на обслуговування на маршруті).

У випадках, коли використання засобу ОПР (напр.,

для цивільних і для військових цілей) неможливо визна0

чити безпосередньо, цивільні користувачі повітряного

простору повинні сплачувати тільки ті витрати, які об0

грунтовано можна віднести на їх рахунок.

Витрати на зв'язок, навігацію та спостереження (далі

CNS). Витрати CNS складаються з витрат на засоби та

послуги зв'язку, навігації та спостереження, в тому числі

глобальні супутникові навігаційні системи.

Для прямого зв'язку, коли точний розподіл витрат

здійснити неможливо, на центри обслуговування на мар0

шруті або центри зв'язку відносять100% витрат, якщо

прямий зв'язок встановлено між двома центрами обслу0

говування на маршруті, і тільки 50% — якщо прямий

зв'язок встановлено між районним диспетчерським цен0

тром і аеродромом чи диспетчерським центром підхо0

ду.

Витрати на базову підготовку та підвищення квалі0

фікації включають витрати на навчання в навчальних

закладах підготовки фахівців з управління повітряним

рухом і витрати на підвищення кваліфікації обслугову0

ючого технічного персоналу, в тому числі витрати на

проживання тощо.

Витрати, пов'язані з дослідженнями, тестуваннями

та випробуваннями. До цієї категорії належать фактичні

щорічні витрати, що виникли у зв'язку з утриманням пер0

соналу, експлуатацією обладнання та будівель, які ви0

користовуються для досліджень, тестів та випробувань,

пов'язаних з обслуговуванням на маршруті. До цієї ж

категорії належать витрати на прикладні програми до

їх введення в експлуатацію. Витрати на дослідження, які

за своєю природою є фундаментальними, не слід вклю0

чати до цієї категорії.

Адміністративні витрати — це фактичні витрати на

утримання адміністративного персоналу та об'єктів, за

умови, що зберігається чіткий зв'язок між цими витра0

тами, що розподіляються на користувачів повітряного

простору, і змістом послуг, які надаються як операцій0

ним, так і технічним персоналом. Адміністративні ви0

трати включають витрати, пов'язані зі збиранням і пере0

даванням даних про повітряний рух. Ці витрати обчис0

люють відповідно до частки адміністративних послуг у

всьому обсязі діяльності, пов'язаної з обслуговуванням

на маршруті. Страхові внески, доти, поки вони є фак0

тичними витратами договірних держав, є частиною ад0

міністративних витрат.

Витрати на метеорологічне забезпечення (далі МЕТ).

Гарантується, що провайдер послуг авіаційної метеоро0

логії забезпечує повну інвентаризацію метеорологічних

засобів і служб (прямих і основних), а також продукції

та функцій авіаційної метеорології, необхідних виключ0

но для задоволення потреб аеронавігації [1, с. 11]. Та0

кий інвентарний реєстр має супроводжуватися відпові0

дними посиланнями на Додатки ІКАО, Процедури аеро0

навігаційного обслуговування та Європейський аерона0

вігаційний план, а також посиланнями на відповідні на0

ціональні нормативні акти. Цивільним користувачам по0

вітряного простору надається інформація на рівні про0

дукції/функцій.

Витрати на послуги пошуку та порятунку (далі SAR).

До цієї категорії включено витрати на пошуково0ряту0

вальні послуги, які надають цивільній авіації постійно

діючі організації чи підрозділи, що об'єднують персо0

нал і засоби, призначені для надання таких послуг.

До пошуково0рятувальних засобів і служб належать:

координаційні центри з порятунку (RCCs), допоміжні

центри пошуку (RSCs), повітряні судна великої, серед0

ньої та малої дальності польоту (у тому числі вертольо0

ти та літаки надвисокої дальності), рятувальні катери й

судна, гірські рятувальні загони та будь0які інші одиниці,

сили чи засоби, які призначені (виключно чи головним

чином) або є доступними в разі потреби для виконання

пошуково0рятувальних функцій в авіації.

Щодо цих служб застосовуються такі принципи:

— враховуються тільки авіаційні засоби та служби,

включені до регіонального аеронавігаційного плану

ІКАО;

— відшкодуванню витрат з боку цивільної авіації

має передувати розподіл витрат між цивільною авіацією

та іншими користувачами (армія, сільське господарство,

наземний і морський транспорт, туризм тощо);

— розподіл витрат має здійснюватися таким чином,

щоб не допустити перекладення на будь0кого з корис0

тувачів повітряного простору витрат, які його не стосу0

ються;

— ці операції повинні здійснюватися з необхідною

точністю та прозорістю, з забезпеченням користувачів

повітряного простору відповідною інформацією, зокре0

ма, щодо вартості наданих послуг і засобів.

Витрати Євроконтролю визначають відповідно до

Принципів [11, с. 10]. Ці витрати визначають на підставі

річних звітів Агенції, які подаються на затвердження

Постійній Комісії. Різні категорії витрат Євроконтролю

розподіляють наступним чином:

a) операційні витрати головного офісу, в тому числі

витрати Центру організації потоків, Експериментально0

го центру в Бретині та Люксембурзького інституту аеро0

навігаційних послуг;

b) операційні витрати, пов'язані з діяльністю Маас0

трихтського диспетчерського центру, розподіляють між

повітряними просторами, в яких надаються послуги,

згідно з ключами розподілу витрат;

c) інвестиційні витрати Євроконтролю розподіляють

одним із двох способів:

— використовуючи метод, за яким обчислювали їх

внески підприємства до бюджету Агенції; напр., у ви0

падку капітальних витрат щодо головного офісу, в тому

числі Центрального органу організації потоків, Експе0

риментального центру та Інституту аеронавігаційних

послуг;

— або за правилом поділу на області (тобто витра0

ти розподіляють між повітряними просторами, які об0

слуговуються відповідними засобами) щодо амортизації

засобів, за допомогою яких надаються послуги з ОрПР

на маршруті.

Відсотки, які отримує Агенція на її власні рахунки,

вираховують із витрат Євроконтролю перед розподілом

цих витрат між державами0членами Євроконтролю. Час0

тки договірних держав у витратах Євроконтролю дода0

ють до їх витрат для подальшого обчислення одинич0

них ставок. Одиничну ставку обчислюють одним із та0

ких способів: діленням прогнозованої загальної
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кількості одиниць обслуговування за відповідний рік на

прогнозовану базу витрат за той самий рік; або ділен0

ням прогнозованої кількості одиниць обслуговування,

за які стягується плата, за відповідний рік на прогнозо0

вану базу витрат, за вирахуванням звільнених польотів.

Будь0яке недоотримання коштів у зв'язку зі

звільненням деяких польотів від сплати за послуги з

ОрПР на маршруті не повинно компенсуватися за раху0

нок інших користувачів повітряного простору.

ВИСНОВКИ
Розподіл витрат на аеронавігаційне обслуговування

серед авіаційних користувачів слід проводити на спра0

ведливій основі. Частку витрат, що відносяться на раху0

нок міжнародної цивільної авіації та інших користувачів

(у тому числі повітряні судна внутрішньої цивільної аві0

ації, державні або інші звільнені від сплати повітряні суд0

на та неавіаційні користувачі) слід визначати таким чи0

ном, щоб не обтяжувати користувачів витратами, які не

підлягають віднесенню на їх рахунок відповідно до раці0

ональними принципами обліку. Рекомендується також,

щоб держави забезпечували ведення обліку даних про

використання аеронавігаційного обслуговування в тому

випадку, якщо така інформація має відношення до роз0

поділу і відшкодування витрат. Такі дані можуть включа0

ти кількість рейсів з розбивкою на категорії користувачів

(внутрішні чи міжнародні) і подолані відстані, а також

інформацію про тип або вагу повітряних суден.

У статті проведено теоретичне узагальнення та зап0

ропоновано нове вирішення наукової задачі щодо об0

грунтування можливостей ефективної діяльності авіапі0

дприємств, запропоновано механізм забезпечення еко0

номічної ефективності діяльності підприємств з аерона0

вігаційного обслуговування на основі інтеграції інтересів

авіакомпаній, агентств з продажу перевезень та підприє0

мства з ОПР, що сприятиме підвищенню ефективності

розвитку авіаційної галузі та економіки держави.

Найбільш важливим є те, що жоден користувач не

повинен нести тягар витрат за обслуговування або кош0

ти, які не потрібні для забезпечення безпечної, ефек0

тивної і регулярної роботи. З цієї причини вкрай необ0

хідно проводити постійні консультації з усіма сторона0

ми для прийняття рішення для всеосяжного визначення

"потреб користувача", що включають якість пропоно0

ваного обслуговування і вибір продукції і засобів, не0

обхідних для забезпечення відповідного обслуговуван0

ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних мінливих умовах середовища найбільш

ефективним інструментом управління стратегією вважаєть0

ся контролінг. Однак на українських підприємствах конт0

ролінг майже не застосовується через недостатню кількість

науково0практичних розробок для його впровадження на

підприємстві у процесі реалізації стратегій підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями контролінгу займались такі вітчизняні та за0

рубіжні вчені, як Р. Манн, П. Хорват, Д.В. Арутюнова, І. Є.

Давидович, І.І. Циглик, Л.С. Чеснакова. Із аналізу джерел

літератури можна зробити висновок, що питання практич0

ного впровадження контролінгу у процесі реалізації стра0

тегій були недостатньо висвітленими.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є представлення результатів функціональної

реалізації моделей контролінгу та оцінка їх ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За результатами попередніх досліджень було встанов0

лено, що контролінг — це відокремлена превентивна управ0
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лінська діяльність, предметом якої є координація та конт0

роль стратегічних та оперативних планів на етапі їх реалі0

зації, що обумовлена частими змінами зовнішнього та внут0

рішнього середовища, в якому функціонує підприємство.

Таки визначення дало змогу розробити моделі контролінгу:

експертна модель формування векторів зовнішніх та

внутрішніх загроз [5]. Модель дозволяє виявити та проана0

лізувати найбільш ймовірні та небезпечні загрози зовніш0

нього та внутрішнього середовищ. У результаті функціону0

вання моделі формуються два вектори внутрішніх та

зовнішніх загроз підприємства. Для кількісної оцінки впли0

ву зовнішніх та внтурішніх загроз на контрольні точки реал0

ізації стратегії була розроблена модель оцінки на основі

методу аналізу ієрархій [6]. Інформація, що отримується у

результаті функціонування моделі дає можливість для ви0

роблення своєчасних корегуючих впливів на стратегію. Для

реалізації моделей був проведений пасивний контрольно0

констатуючий експеримент на вантажному автотранспорт0

ному підприємстві, що здійснює вантажні перевезення по

Україні. До початку експерименту були зафіксовані планові

показники бюджету прибутків та збитків за другий квартал

2014 року, що наведені у таблиці 1.

Для здійснення превентивного управління були обрані

такі контрольні точки, що містяться у бюджеті прибутків та
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збитків: A
1
 — виручка від реалізації транспортних послуг;

A
2
 — виробнича собівартість реалізації автотранспортних

послуг; A
3
 — управлінські витрати; A

4
 — комерційні витра0

ти. Саме ці показники формують фінансовий результат

діяльності підприємства.

За результатами впровадження моделей експертам 10

числа кожного місяця другого кварталу надавалась кількісна

інформація по переліку загроз зовнішнього та внутрішньо0

го середовищ та по кількісному поточному стану конт0

рольних точок реалізації бюджетів. Експертами були виз0

начені найбільш небезпечні та ймовірні загрози, які були

включені до відповідних векторів внутрішніх загроз — В ,

та зовнішніх загроз — С . Далі був оцінений вплив цих заг0

роз на контрольні точки реалізації стратегії на основі мето0

ду аналізу ієрархій та визначені "глобальні пріоритети" кож0

ної загрози. "Глобальний пріоритет" — це є значення ваго0

вого коефіцієнту впливу кожної окремої загрози на конт0

рольні точки реалізації стратегії.

За результатами дослідження у квітні місяці 2014 р. було

сформовано вектори найбільш небезпечних та ймовірних

внутрішніх та зовнішніх загроз та встановлено, що найбіль0

ший вплив на контрольні точки мають загрози В
1
, зниження

обсягів продажу послуг та В
11

, зростання планових постійних

витрат, значення їх глобальних пріоритетів становлять

41,8% та 38,4% відповідно. Серед зовнішніх загроз най0

більший негативний вплив на контрольні точки та на

внутрішні загрози чинять С
1
 — загроза падіння попиту на

перевезення та С
2
 — збільшення долі ринку компаній — кон0

курентів, оскільки вони мають найбільші глобальні пріори0

тети відповідно — 37% і 28%. Відносно невеликий вплив

чинили загрози С
5
 — збільшення тем0

пу інфляції та С
6
 — збільшення вартості

запасних частин — по 14%.

За результатами проведеного дос0

ліду у травні 2014 р. елементи вектору

внутрішніх загроз мали приблизно од0

наковий вплив на контрольні точки.

Вплив загрози В
2
 — зниження ціни ре0

алізації на контрольні точки складав

38%, В
5
 — зростання вартості ремон0

ту основних засобів — 28%, та В
7
, зро0

стання витрат на електроенергію —

34%. На контрольні точки та внутрішні

загрози значно впливали такі зовнішні

чинники: С
1
 — загроза падіння попиту

на перевезення з глобальним пріори0

тетом — 30% та С
6
 — загроза

збільшення вартості запасних частин

— 29%; незначний вплив мали загро0

зи С
3
 — зниження загального вантажо0

обороту у країні — 14% та С
7
,

збільшення вартості пального —

14,7%.

За результатами досліду у червні

найбільший вплив мала внтурішня заг0

роза В
1
, зниження обсягу перевезень,

її вплив на контрольні точки склав 62,5%; значно менший

вплив мала загроза В
3
 — збільшення витрат на матеріали,

— її глобальний пріоритет становив 24%, та найменший

вплив у червні місяці становила — В
10

, збільшення змінних

комерційних витрат. На посилення внутрішніх загроз впли0

нула загроза С
1
 — загроза падіння обсягів перевезень, оск0

ільки її глобальний пріоритет становив — 54%, у той же час

усі інші загрози мали приблизно однаковий вплив на конт0

рольні точки та їх глобальні приорітети становили: C
5
 —

збільшення темпу інфляції 017%, С
6
 — загроза збільшення

вартості запасних частин 016%, С
7
 — збільшення вартості

пального 011%.

Після формування інформації для прийняття рішень

керівництву було надано рекомендації щодо здійснення

ряду ситуаційних управлінських корегуючих дій з ураху0

ванням даних про загрози. Зокрема у квітні було запро0

поновано розробити нову "комерційну пропозицію" з ме0

тою залучення нових клієнтів, а також було запропоно0

вано внести корекцію у бюджети, що формують постійні

витрати. У травні було рекомендовано розробити перелік

заходів для зниження обсягу ремонтних робіт, запропо0

новано непланові перевірки рухомого складу для запобі0

гання додаткових поломок; запровадити режим економії

електроенергії та спеціальні інструкції для працівників

підприємства; рекомендовано встановлення лічильників

на споживання води для окремих офісів; у перспективі ре0

комендується придбання транспортних засобів, що мають

менше споживання палива. У червні для попередження

падіння обсягів перевезень рекомендується здійснити по0

шук нових ринків збуту, відкрити закордонний маршрут

Контро-
льна 
точка 

Планове 
занчення 

Прогнозне 
значення 

Відхилення 
від прогнозу 
(4)= (3)- (2) 

Фактичне 
за квартал 

Відхилення 
фактичного 

значення від плану 
(6) =(5)- (2) 

Зміна під 
впливом 

корегуючих 
дій 

(7)=(6)-(4) 

Результа- 
тивність змін  

(8)= (7)/(4)*100% 

1 2 3 4 5 6 7 8
A1  96,8 91,00 -5,8 91,2 -5,6 +0,2 +3,4% 
A2 65 84,72 +19,72 84 19 -0,72 -3,65% 
A3 8,1 14,53 +6,43 10,95 2,85 -3,58 -55,6% 
A4 10,6 11,29 +0,69 11,2 0,6 -0,09 -13% 

Таблиця 2. Оцінка ефективності управлінських дій на основі аналізу стану
контрольних точок за другий квартал 2014 р.

Таблиця 1. Бюджет прибутків та збитків підприємства

Статті бюджету місяць 2-го кварталу Усього за 
квартал квітень травень червень

А 1. Виручка від реалізації, тис. грн.  34,2 28,5  36  96,8 

А 2. Виробнича собівартість 22,6 20,9 22,7 65,0 
А 3.Управлінські витрати (без 
урахування процентів за кредит) 3,3 2,8 3,5 8,1 

А 4. Комерційні витрати 3 4,1 2,3 10,6 

Усього витрати 28,3 27,5 28,3 83,8 

Прибуток (збиток) від реалізації 7,7 1,0 7,7 13,1 

Відсотки для отримання 5,0 5,0 5,0 15,0 

Відсотки для оплати 2,9 2,9 2,9 8,6 

Дохід від участі в інших організаціях 1,0 5,0 1,0 11,0 
Прибуток від фінансово-господарської 
діяльності 10,8 8,1 10,8 30,4 

Інші позареалізаційні доходи 1,5 1,0 1,5 3,5 

Прибуток (збиток) звітного періоду 12,3 9,1 12,3 33,9 

Податок на прибуток 2,2 1,6 2,2 6,1 

Чистий прибуток 10,1 7,5 10,1 23,7 

Нерозподілений прибуток 10,1 7,5 10,1 23,7 
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"Львів — Варшава"; рекомендувалось розробити програ0

му лояльності клієнтів, відповідно до якої підприємство

пропонує спеціальні подарунки та знижки постійним

клієнтам; пропонувалось відкрити новий пункт прийому

багажу у місті Рівне; пропонувалось змінити початковий

пункт відправлення вантажних автомобілів у рейс із м.

Вишневе до м. Київа, що дасть змогу зменшити ненаван0

тажений пробіг з кожного рейсу на 32 км на день та, як

наслідок, зменшити витрати палива.

У кінці другого кварталу були зафіксовані значення кон0

трольних точок та розраховані показники ефективності пре0

вентивних заходів, що наведені у таблиці 2. Отримані дані

контрольних точок за другий квартал 2014 р. порівнювались

з прогнозними очікуваними значеннями по контрольних точ0

ках.

За даними таблиці 2, виручка від реалізації зменшилась

на 5, 6 тис. грн., в той час, як очікувалось її зменшення на

5,8 тис. грн. Собівартість перевезень зросла на 19 тис. грн.

проти очікуваних 19,72 тис. грн. Більш відчутною була ди0

наміка зміни управлінських витрат, за прогнозом вони по0

винні були збільшитись на 6,43 тис. грн., а зросли лише на

2,85. Такою ж позитивною була динаміка комерційних вит0

рат, які зросли на 0,6 тис. грн., а очікувалось збільшення на

0,69 тис. грн. Це дало змогу зробити висновок, що конт0

рольна точка А
1
 — виручка від реалізації робіт, послуг

збільшилась на 3,4% у порівнянні з прогнозованим її зна0

ченням, контрольна точка А
2
 — собівартість перевезень —

зменшилась на 3,65%, контрольна точка А
3
 — управлінські

витрати зменшились на 55,6%, А
4
 — комерційні витрати —

на 13%.

На основі даних таблиці 2 можна зробити висновок, що

стан контрольних точок за другий квартал 2014 р. значно

покращився завдяки своєчасним корегуючим діям. Резуль0

тативність змін по контрольних точках була наступною: по

контрольній точці А
1
 — виручка від реалізації робіт, послуг

відбулось збільшення на 3,4%, по контрольній точці А
2
 —

собівартість перевезень — зменшення на 3,65%, по А
3
 —

управлінським витратам зменшення на 55,6%, по А
4
 — ко0

мерційним витратам — зменшення на 13%.

Про ефективність корегуючих дій стратегії також

свідчать дані таблиці 3, у якій наведено аналіз прибутку

підприємства.

За даними таблиці 3 можна зробити висновок про значні

відхилення показників від плану 2013 року (табл. 1). Це в

значній мірі зумовлено з реалізацією загроз першого квар0

талу 2014 року, який відзначився стрімким зростанням не0

визначеності зовнішнього середовища.

Аналіз прибутку (збитку) підприємства у першому квар0

талі 2014 року дав змогу встановити, що підприємство от0

римало збиток у розмірі — 14, 95 тис. грн., проти очікува0

ного збитку 19, 57 тис. грн. Рентабельність чистого доходу

звичайної діяльності також мала позитивну динаміку, оскіль0

ки збільшилась на 1,19% і становила 6,68% у порівнянні з

прогнозним її значенням — 5,49%. Ці дані підтверджують

ефективність своєчасних дій корекції стратегії підприємства.

ВИСНОВКИ
Результати впровадження моделі контролінгу дають

змогу стверджувати, що його інформація мала позитивний

вплив на якість прийняття управлінських рішень, а також на

досягнення цілей фінансової стратегії.

ПЕРСПЕКТИВА ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У перспективі необхідним кроком є інтеграція розроб0

лених моделей у сучасні автоматизовані системи управлін0

ня.

Література:

1. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент

Учебное пособие. — Таганрог: Изд0во ТТИ ЮФУ, 2010.

— 122 с.

2. Давидович I.Є. Контролінг: навчальний посібник /

Давидович I.Є. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 552

с.

3. Циглик І.І. Контролінг. Сутність і основи формування

та функціонування на підприємствах України / Циглик І.І.,

Мозіль І.О., Кідрякова Н.В. // Економіка. Фінанси. Право.

— 2004. — № 4.

4. Шуклов Л.В. Постановка внутреннего контроля как

основа для перехода на МСФО: типичные проблемы и пути

их решения // Международный бухгалтерский учет. 2011.

— № 38. — С. 2—11.

5. Чеснакова Л.С., Софійчук К.К. Експертна модель

формування векторів загроз зовнішнього та внутрішнього

середовищ у контролінгу/ Л.С. Чеснакова, К.К. Софійчук/

/ Економіка та держава.— 2014. — Вип. 11.

6. Чеснакова Л.С., Софійчук К.К. Концептуальна модель

контролінгу на підприємстві /Л.С. Чеснакова, К.К. Со0

фійчук// Економіка транспортного комплексу: збірник на0

укових праць. — Х.: ХНАДУ. — 2013. — Вип. 21. — 112 с.

References:

1. Arutiunova, D.V. (2010), Stratehycheskyj menedzhment

Uchebnoe posobye. [Strategic Management Textbook]: Yzd0

vo TTY YuFU, Tahanroh, Russia.

2. Davydovych, I. E. (2008), Kontrolinh: navchal'nyj

posibnyk [Сontrolling] — Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv,

Ukraine.

3. Tsyhlyk, I.I. (2004), "Controlling. The essence and basis

for the formation and functioning in Ukraine" Economy. Finance.

Pravo, Vol. 4, рp. 43—45

4. Shuklov, L.V. (2011), "Setting control As a basis for

the transition to IFRS. Problems and solutions path's",

International accounting and auditing, vol. 38, рp. 2—11.

5. Chesnakov, L.S. Sofiychuk, K.K. (2014), "The expert model

of threat vectors of external and internal environments in

controlling", Economy and derzhava, vol. 11. рp. 113—120.

6. Chesnakovа, L.S. Sofiychuk, K.K. (2013), "Conceptual

model of controlling the company", Economics of the transport

sector: Collected Works, vol. 21, p. 112.

Стаття надійшла до редакції 23.12.2014 р.

Значення Пла-
нове 

Прог-
нозне 

 

Відхиле-
ння від 
прогнозу 

(4)=(3)-(2) 

Фактичне 

Відхилення 
фактичного 
від плану 

(6) =(5)- (2) 

Зміна під 
впливом 

корегуючих 
дій 

(7)=(4)-(6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Прибуток (збиток) 
від реалізації, тис. 
грн.  

13,1 -
19,57 

-32,67 -14,95 -28.05 4,62 

Рентабельність 
чистого доходу,%  

24,48 5,49 - 18,99 6,68 17,8 1,19 

Таблиця 3. Оцінка ефективності управлінськи хдій на основі аналізу прибутку
за другий квартал 2014 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Коммерческие банки (КБ) занимают особое место

в экономическом и социальном развитии страны. Вы0

полняемые ими функции и задачи способствуют ста0

бильности всей финансовой системы, эффективности

функционирования экономики, ее отдельных сфер и

отраслей. В условиях динамично развивающихся отно0

шений возникают совершенно новые формы, явления и

операции, появляются оригинальные виды банковских

услуг. В связи с этим усложняются и интенсифициру0

ются приемы и методы управления банковской деятель0

ностью. Для принятия тех или иных объективных и обо0

снованных решений по вышеуказанным и другим на0

правлениям деятельности КБ необходима соответству0

ющая информация. Подобная информация формирует0

ся, в основном, благодаря четкой и гибкой системе уче0

та и отчетности. Информация этой системы должна быть

использована для анализа финансового состояния КБ,

управления банковскими операциями и принятия на этой

основе оперативных, тактических и стратегических ре0

шений. Наличие, размещение и использование финан0

совых ресурсов КБ отражается на их финансовом со0

стоянии, которое определяется на базе трех балансо0
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В статье на примере коммерческого банка рассматриваются принципы учета и анализа ос#
новных элементов баланса. Акцентируется внимание на методологическом аспекте данной
проблемы. Очерчены основополагающие допущения подготовки и представления финансо#
вой отчетности.

The article on the example of a commercial bank considers the principles of accounting and analysis
of the basic elements of balance. Focuses on the methodological aspect of the problem. Outlined
the fundamental assumptions of preparation and presentation of financial statements.
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вых элементов — активов, капитала и обязательств.

Следовательно, на основе информации национальных

стандартов бухгалтерского учета, представляющих со0

бой совокупность принципов, правил, методов и проце0

дур, организуется методология и методика, система

показателей анализа финансового состояния и финан0

совых результатов деятельности КБ.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Исследованию проблем организации и методологии

бухгалтерского учета в банковских учреждениях, в том

числе и вопросам учета и анализа балансовых элемен0

тов, посвящены труды зарубежных ученых и специалис0

тов — В.Ю. Баликова, М.Ф. Ван Бреды, М. Вебера,

К. Друри, Т.П. Карповой, Б. Нидлза, Т. Скоуна, Д. Хана,

А.Д. Шеремета, У. Шеффера. О.В. Кукушкиной,

Ю.С. Масленченкова, Э.С. Хендриксена, В.Е. Черкасо0

ва, В.В. Щербакова и др. Потребность и направления

совершенствования учета и анализа банковской дея0

тельности обосновывают в своих трудах украинские

авторы: Ф.Ф. Бутинця, О.Д. Заруба, А.В. Калина,

Л.М. Киндрацкая, М.В. Кужельный, В.Г. Линник, Г.В. Мит0
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рофанов, А.М. Мороз, И.М. ПарасийВергуненко,

Л.О. Примостка, М.С. Пушкарь, К.Е. Раевський, В.И. Ри0

чакивская, М.И.Савлук, В.В. Сопка, Р.И. Тиркало,

Н.Г. Чумаченко, З.И. Щибиволок и др. В процессе ана0

лиза этих проблем автором были использованы науч0

ные труды азербайджанских ученых и специалистов —

Г.А. Аббасова, Д.А. Багирова, Т.А. Гусейнова, Г.А.

Джафарли, В.М. Кулиева, Р.Н. Кязимова, Я.А. Келбие0

ва, С.Я. Муслимова, Г.И. Намазалиева, С.М. Сабзалие0

ва и др.

Несмотря на значительное количество научных пуб0

ликаций по вышеуказанным вопросам, все еще недоста0

точно проводятся исследования, посвященные изуче0

нию принципов учета и анализа балансовых элементов

в КБ. Публикации по этому поводу носят зачастую слиш0

ком обобщенный характер, или касаются только от0

дельных вопросов, что вызывает безусловный интерес

к их дальнейшей научной разработке.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель статьи заключается в обосновании методоло0

гических принципов учета и анализа балансовых элемен0

тов КБ, а также в выработке практических рекоменда0

ций в данной области.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является учетно0экономи0

ческий процесс в деятельности КБ.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотренные в экономической литературе опре0

деления и критерии признания активов, капитала и обя0

зательств сами по себе не позволяют определить сто0

имость указанных элементов финансовой отчетности и

величину притока и оттока экономической выгоды. Это

в значительной степени связано с абстрактностью тео0

ретических определений элементов бухгалтерского ба0

ланса и критериев их признания. Однако, бесспорно, что

теория позволяет выработать общеметодологические

принципы, подходы и методы формирования конкрет0

ной информации о наличии и движении элементов бух0

галтерского баланса. Теоретические определения и

критерии признания позволяют также провести научно

обоснованную и практическую классификацию элемен0

тов. На ее основе разрабатывается план счетов для ве0

дения бухгалтерского учета, устанавливается состав и

структура активов, капитала и обязательств в финансо0

вой отчетности, информация, которая необходима для

оценки финансового состояния КБ.

Все элементы финансовой отчетности, в том числе

активы, капитал и обязательства, являются предметом

бухгалтерского учета. Содержание, назначение и состав

предмета бухгалтерского учета или элементов финан0

совой отчетности изменяются с совершенствованием

социально0экономической жизни общества, среды фун0

кционирования КБ. Следовательно, модифицируются

методология, принципы и методы ведения учета элемен0

тов и составления отчетности по ним.

Применительно к бухгалтерскому учету и отчетнос0

ти активов, капитала и обязательств, методология пред0

ставляет собой комплекс принципов, стандартов, мето0

дов и правил, посредством которых формируется ин0

формация об этих элементах в процессе их возникно0

вения (создания), использования и выбытия (погаше0

ния). Методология и ее составные элементы позволяют

превратить абстрактные определения в конкретную ве0

личину или стоимость. Другими словами, с помощью

методологии осуществляются оценка и определение

стоимости формирования конкретных элементов, изме0

рение связанных с их движением притоков и оттоков

настоящих и будущих экономических выгод.

Таким образом, если теоретическое определение

раскрывает сущность предмета или элементов учета и

отчетности, то методология выполняет функцию фор0

мирования информации о них.

Одним из важнейших элементов методологии, по

нашему мнению, являются принципы, которые вопло0

щают в себе общепризнанные правила формирования

информации об учитываемых объектах или элементах

учета и отчетности. Не секрет, что сегодня достовер0

ность, полезность и качество информации, формируе0

мой системой финансового учета и отчетности, опре0

деляются тем, как эта система соответствует общеприз0

нанным принципам. Что же представляют собой эти

общепринятые принципы и почему они лежат в основе

формирования информации? Для этого попытаемся

раскрыть сущность самого понятия "принцип".

Слово "принцип" означает первый, первичный, пер0

воначальный. Применительно к бухгалтерскому учету,

это означает, что принцип — фундамент или начало

методологии учета. Все другие ее элементы берут свое

начало от принципа или принципов, но эти принципы не

подменяют конкретные стандарты, методы или проце0

дуры формирования информации. Сами принципы не0

посредственно не используются для формирования

информации о конкретном объекте или элементе учета

и отчетности. Для этого используются конкретные стан0

дарты, которые определяют конкретные методы или

правила оценки, переоценки объектов (элементов) и

порядок раскрытия информации о них. Как нам пред0

ставляется, основным назначением принципов являет0

ся формулирование и формирование таких методоло0

гических подходов и правил, которые позволили бы

избежать различий, обусловленных разнообразием

применяемых в бухгалтерском учете процедур на осно0

ве субъективных подходов и оценок бухгалтеров или

менеджеров. Общепринятые принципы позволяют при0

менять унифицированные приемы и способы формиро0

вания информации о деятельности и результатах пред0

приятия, независимо от его специфики и условий хозяй0

ствования. Благодаря общепринятым принципам сопо0

ставляются и оцениваются показатели, характеризую0

щие результаты и финансовое положение предприятий

и компаний различных сфер экономики.

Принципы являются универсальными, а стандарты

и методы — конкретными. Стандарты и методы разра0

батываются на базе определений, критериев признания

объектов или элементов бухгалтерского учета и финан0

совой отчетности, а также общепринятых принципов.

Однако, можно утверждать, что в основе формирова0

ния принципов лежат цели, которые сами изменяются

по мере экономического и социального развития обще0

ства, углубления международных интеграционных свя0
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зей, усиления процессов глобализации. Так, в условиях

существования натурального хозяйства целью бухгал0

терского учета являлось формирование информации

для текущего управления хозяйством. Вплоть до сере0

дины прошлого века цели бухгалтерского учета и фи0

нансовой отчетности определялись в соответствии с

потребностями и целями собственников. Это было ха0

рактерно для капиталистической системы учета и отчет0

ности. В условиях же бывшей социалистической систе0

мы целью учета и отчетности было обеспечение сохран0

ности социалистической собственности, находящейся

в распоряжении и использовании предприятий. Выра0

батываемая системой учета и отчетности социалисти0

ческих предприятий информация фактически и исполь0

зовалась для принятия экономических решений.

После длительных исследований и научных дискус0

сий, проводившихся среди бухгалтеров и организаций,

регулирующих вопросы ведения учета и составления

отчетности, постепенно сложилось единое мнение о

необходимости изменений в формулировке цели бух0

галтерского учета и отчетности. Это было обусловле0

но, прежде всего, тем, что основными пользователями

финансовой информации, формируемой системой уче0

та и отчетности, стали не собственники и менеджеры, а

инвесторы и кредиторы. Подобное происходило не

только в результате проводимых исследований и дис0

куссий, но и под влиянием финансового сектора и фон0

довых бирж, возникновения корпоративной формы соб0

ственности. Все это обусловило новые требования к

информации учета и отчетности.

По мнению Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды,

изменение цели бухгалтерского учета и назначения

финансовой отчетности "привело к тому, что: 1) снизи0

лась роль баланса как отчета о ценностях (стоимостях);

2) возросла роль отчета о прибылях и убытках, и значе0

ние понятия прибыли; 3) появилась необходимость бо0

лее полного описания релевантной финансовой инфор0

мации, расширения финансовой отчетности и введения

примечаний и дополнений к ней; 4) повысилось внима0

ние к содержательности и последовательности отчет0

ных данных, особенно данных о прибыли" [8, с. 66].

Изменение цели бухгалтерского учета и отчетности

привело к необходимости пересмотра теории учета,

которая в современных условиях ориентирована на вне0

шних пользователей. Следовательно, с изменением

цели учета и отчетности, переориентацией теории бух0

галтерского учета на удовлетворение потребностей вне0

шних пользователей, возникла естественная необходи0

мость в пересмотре некоторых принципов или форму0

лировании новых, отвечающих требованиям теории и

практики.

Во многих странах, особенно в США, разрабатыва0

лись даже соответствующие положения. Например, в

США АРВ (Accounting Principles Board) издал Положе0

ние № 4 под названием "Основные концепции и прин0

ципы финансовой отчетности предприятий". В этом По0

ложении были сформулированы следующие принципы:

а) общие: первичная регистрация активов и пассивов;

реализация дохода; констатация расходов0причина и

следствие; систематическое и разумное отнесение на

счета; единица измерения; б) конвенции (соглашения):

консерватизм; тезис о доходе; привлечение здравого

смысла; с) сферы действия: отбор, анализ; оценка; клас0

сификация; регистрация; агрегирование; приспособле0

ние (данных для решения задач); коммуникация; д) де0

тализированные: правила, вызванные практической де0

ятельностью.

Как видно, указанные принципы характеризуются

множеством формулировок, большая часть которых

носит описательный характер. В сферу принципов бух0

галтерского учета включены такие этапы формирова0

ния информации, как регистрация и агрегирование. Те

или иные правила, используемые для формирования

информации о конкретных объектах или элементах, так0

же принимаются в качестве принципов. Наряду с этим,

утверждение о том, что некоторые принципы могут быть

таковыми только в результате соглашения, не выдер0

живает критики.

Несмотря на перечисленные недостатки, в Положе0

нии № 4 АРВ содержались и позитивные моменты, ко0

торые в дальнейшем были использованы для разработ0

ки основных концепций развития системы учета и от0

четности не только в США, но и во всем мире. Так, в

нем было определено, что активы должны отражаться

по первоначальной стоимости (или себестоимости), а

доходы должны признаваться в момент продажи. Рас0

сматриваемое Положение устанавливало требования,

которые теперь называются качественными характери0

стиками информации: релевантность, понятность, про0

веряемость, беспристрастность, законченность,сопос0

тавимость, своевременность. В Положении были пере0

числены также такие понятия, как: хозяйствующая еди0

ница; действующее предприятие; периодичность; де0

нежный измеритель; соответствие доходов и расходов;

преобладание сущности над формой; существенность.

Совет по разработке стандартов финансового учета —

FASB (Financial Accounting Standards Board), пришед0

ший вместо расформированного АРВ, полностью ис0

пользовал эти понятия в SFAC 2 (Statements of Financial

Accounting Standards).

Само понятие GAAP (Generally Accepted Accounting

Principles), т.е. общепринятые принципы бухгалтерско0

го учета, было формулировано АРВ: "Это конвенции

(соглашения) о правилах и процедурах, определяющие

в некоторый момент времени учетную практику пред0

приятия" [8, с. 73]. С тех пор GAAP во всем мире прини0

мается и признается как совокупность стандартов, пра0

вил и процедур оценки, признания, раскрытия и пред0

ставления информации в бухгалтерском учете и финан0

совой отчетности.

В настоящее время FACB является основной орга0

низацией, занимающейся разработкой стандартов уче0

та и отчетности в США. Он имеет статус независимой

общественной профессиональной организации, разра0

батывает и публикует различные документы, регулиру0

ющие вопросы ведения учета и составления финансо0

вой отчетности. Полномочия FASB как разработчика

национальных учетных стандартов определены реше0

нием Комиссии по ценным бумагам и биржевым опера0

циям (SEC) и правилами этики АICРА (American Institute

of Certified Public Accountants — Американский инсти0

тут присяжных бухгалтеров). FASB разрабатывает Кон0

цептуальные основы, являющиеся базой для стандар0

тов или принципы учета. Они служат общим руковод0
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ством к разработке стандартов. Главными элементами

этих Концептуальных основ считаются: 1) цели учета;

2) качественные характеристики, делающие учетную

информацию полезной; 3) основные принципы бухгал0

терского учета; 4) элементы финансовой отчетности;

5) стандарты бухгалтерского учета и отчетности; 6) ин0

терпретация стандартов; 7) практика. Концептуальные

основы, разработанные FASB, нашли отражение в ше0

сти официальных отчетах, т.е. положениях о концепци0

ях финансового учета (SFAC):

SFAC 1 — раскрывает цели учета и отчетности;

SFAC 2 — определяет качественные свойства или

характеристики финансовой информации, формируе0

мой финансовым учетом и отчетностью;

SFAC 3 — определяет элементы финансовой отчет0

ности для предприятий;

SFAC 4 — определяет цели учета для некоммерчес0

ких предприятий;

SFAC 5 — формулирует определение понятий "при0

знание", "реализация и оценка", "измерение". На осно0

ве этих понятий и терминов определяются, когда и ка0

кая информация должна быть отражена в финансовой

отчетности;

SFAC 6 — заменяет SFAC 3, определяя элементы

финансовых отчетов для всех предприятий.

Кроме этого, FASB разработал свыше 140 стандар0

тов по финансовому учету, 30 интерпретаций по действу0

ющим стандартам, более 30 технических бюллетеней,

которые используются как руководство к использова0

нию стандартов и решению учетных проблем, положе0

ния по учету новых и экстраординарных бухгалтерских

фактов и операций.

Четвертый элемент Концептуальных основ, т.е.

принципы FASB, определяет как "положения, лежащие

в основе определения размеров (оценок) фактов хозяй0

ственной жизни и раскрывающие их в такой форме, в

которой они имеют смысл для пользователей учетной

информации". Исходя из этого определения, можно

сделать вывод, что принципы направлены на достиже0

ние поставленной цели, т.е. на формирование инфор0

мации, которая в количественном отношении могла

удовлетворять потребности пользователей. Но качество

этой информации должно отвечать тем требованиям,

которые сформулированы во втором элементе Концеп0

туальных основ. Требования, предъявляемые к учетной

информации, также должны соответствовать цели, ус0

тановленной перед бухгалтерским учетом и финансо0

вой отчетности. Ведь без качественной информации

пользователи не в состоянии принимать обоснованные

экономические решения.

Следовательно, основная цель учета — не просто

формирование информации, а формирование полезной

для принятия решений информации. Полезность же ин0

формации может быть характеризирована ее релеван0

тностью (уместностью), своевременностью, надежнос0

тью, сопоставимостью и т.д. Качественные характерис0

тики определяются в SFAC 2. Формирование информа0

ции в соответствии с целями, качественными атрибута0

ми и установленными принципами определяет SFAC 6.

Последнее положение предписывает, что полезная ин0

формация должна формироваться по следующим эле0

ментам финансовой отчетности: активы; обязательства;

собственный капитал; доходы; расходы; инвестиции

владельцев; выплаты владельцам; совокупная (оконча0

тельная) прибыль.

В соответствии с требованиями концептуальных

основ, прежде чем отразить информацию об элемен0

тах в финансовой отчетности, эта информация должна

быть оценена на основе определенных критериев. Эти

вопросы раскрываются в SFAC 5. В нем описываются

признание и измерение показателей в финансовой от0

четности коммерческих предприятий. В частности, здесь

дано более конкретное представление об основных

допущениях и ограничениях, влияющих на предостав0

ление пользователям финансовой информации в соот0

ветствии с указанными качественными характеристика0

ми и основными элементами.

Таким образом, существует логическая взаимосвязь

между отдельными элементами Концептуальных основ

ведения финансового учета и составления финансовой

отчетности: SFAC 1 формулирует цели финансовой от0

четности; SFAC 2 устанавливает требования, предъяв0

ляемые к качеству информации учета и отчетности;

SFAC 5 выделяет общие критерии признания данных

финансовой отчетности и критерии оценки их стоимос0

ти; SFAC 6 определяет элементы финансовой отчетно0

сти, по которым должна быть сформирована полезная

и качественная информация,.

Стандарты GAAP США, являющиеся междуна0

роднопризнанными, в том или ином степени приме0

няются во многих странах мира. Большинство нацио0

нальных стандартов целиком и полностью разрабо0

таны в соответствии с GAAP США. Более того, по

многим аспектам именно от них берут свое начало

сами Международные стандарты финансовой отчет0

ности (МСФО).

МСФО и GAAP основаны на одних и тех же концеп0

циях ведения учета и составления финансовой отчетно0

сти. GAAP является системой стандартов, совместимых

с МСФО. Принципы учета информации, используемые

в системе GAAP и МСФО, определяют те общие прави0

ла, в соответствии с которыми должна отражаться ин0

формация в системе финансового учета и отчетности.

Сопоставляя концептуальные основы GAAP и МСФО,

можно сказать, что в МСФО более емко и лаконично

определены цель финансовой отчетности, основные

принципы, качественные характеристики, элементы

финансовой отчетности, критерии их признания и про0

чие вопросы.

Говоря о принципах и качественных характеристи0

ках формируемой в соответствии с МСФО системы фи0

нансового учета и отчетности, следует отметить, что

принципы ведения учета, подготовки и составления

финансовой отчетности всех коммерческих организа0

ций нашей страны, в том числе КБ, основаны на между0

народных принципах, сформулированных в Принципах

и МСФО 1 "Представление финансовой отчетности".

Если Принципы формируют концептуальную основу,

фундамент для разработки и последующей оценки стан0

дартов финансовой отчетности, то МСФО 1 "Представ0

ление финансовой отчетности" развивает и углубляет

теоретические и методологическо0методические подхо0

ды к формированию информации в системе финансо0

вого учета и отчетности.
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Принципы подготовки и представления финансовой

отчетности предписывают два основополагающих прин0

ципа (допущения): 1) учет по методу начисления; 2) не0

прерывная деятельность. Эти основные принципы оп0

ределены с тем, чтобы обеспечить поставленную цель

— представление информации о финансовом положе0

нии, результатах деятельности и изменениях в финан0

совом положении компании, которая нужна широкому

кругу пользователей при принятии ими экономических

решений. Согласно первому принципу, результаты хо0

зяйственных операций и прочих событий должны при0

знаваться и отражаться в учете в момент их соверше0

ния, независимо от того, когда денежные средства или

их эквиваленты будут получены или выплачены. При

совершении операций их результаты тут же отражают0

ся в учетных записях, но включаются в финансовую от0

четность тех периодов, к которым они относятся. Фи0

нансовая отчетность, составленная по методу начисле0

ния, обеспечивает информацией пользователей не толь0

ко о прошлых событиях и операциях, приведших к вы0

плате и получению денежных средств, но и об обязатель0

ствах по выплате денежных средств в будущем, о де0

нежных средствах, которые будут получены в будущем.

Согласно данному принципу доход должен отражаться

в учете и отчетности в том периоде, когда он зарабо0

тан, т.е. коммерческая организация завершила все дей0

ствия, связанные с его признанием, независимо от того,

когда получены или будут получены деньги. Рассмот0

ренный вариант признания дохода называется концеп0

цией или принципом регистрации дохода. При этом ис0

ключение составляют метод поэтапного выполнения

контракта и метод продажи в рассрочку.

Из рассматриваемого первого принципа (учет по

методу начисления) вытекает и концепция (или принцип)

соответствия. Согласно этой концепции, в отчетном пе0

риоде могут быть отражены только те расходы, кото0

рые привели к доходам данного, (т.е. текущего) перио0

да. В некоторых случаях трудно определить связь меж0

ду доходами и расходами, а в других — связь между

ними устанавливается очень легко. Например, текущие

процентные расходы по денежным вкладам населения

относятся на отчетный период. К ним можно отнести

текущие процентные расходы банка по депозитам юри0

дических лиц. Некоторые расходы должны быть рас0

пределены во времени, т.е. отнесены на разные отчет0

ные периоды путем их распределения, так как доходы

от таких расходов будут получены в течение разных

отчетных периодов. Например, расходы на приобрете0

ние объектов основных средств распределяются по раз0

ным отчетным периодам, в течение которых эти объек0

ты принесут доходы. Распределение понесенных пер0

воначальных расходов по таким объектам осуществ0

ляется путем начисления амортизации. В целом суще0

ствует следующее правило для отражения расходов в

учете: если понесенные расходы приводят к будущем

выгодам, то они должны быть признаны и отражены как

активы; если расходы приводят к текущим выгодам —

как расходы текущего периода, т.е. они должны быть

признаны в отчете о прибылях и убытках; если расходы

не приводят ни к каким выгодам, то они должны отра0

жаться в отчете о прибылях и убытках как убытки от0

четного периода.

Вторым основополагающим допущением опреде0

лен принцип непрерывной деятельности. Этот принцип

обязывает все компании составлять свою финансовую

отчетность на базе предположения, что они действуют

и будут продолжать свою деятельность в обозримом

будущем, т.е. у компаний нет желания и необходимос0

ти ликвидироваться или существенно сократить масш0

табы своих операций или деятельности. Если такое на0

мерение или необходимость существует, то финансо0

вая отчетность должна составляться на другой основе,

и она должна раскрываться.

Данный принцип критикуется многими учеными0бух0

галтерами. Одним из них является Я.В. Соколов, кото0

рый считает, что: "Принятое допущение напоминает пер0

вый закон механики: всякое тело находится в состоя0

нии непрерывного прямолинейного движения, пока и

поскольку оно не будет принуждено изменить это дви0

жение. Но в реальной жизни всегда есть трение, и по0

этому непрерывное движение невозможно" [5, с.14].

Нам представляется, что с этим мнением можно согла0

ситься. Дело в том, что все коммерческие компании, в

том числе КБ, функционируют в среде, в которой все0

гда возникают объективные, не зависящие от них при0

чины для самоликвидации или существенного сокраще0

ния масштабов деятельности. Например, в результате

последнего финансового кризиса, многие мелкие и

средние, и даже крупные КБ развитых стран объявили

себя банкротами и (или) существенно сократили чис0

ленность своих сотрудников, закрыли свои филиалы и

представительства. Следовательно, суть и предписание

рассматриваемого принципа не отвечает реальным со0

бытиям, которые происходят в жизни и деятельности

КБ.

Ни Принципы, ни МСФО 1 не раскрывают то поло0

жение, согласно которому коммерческие компании дол0

жны составлять финансовую отчетность на другой ос0

нове, если они собираются ликвидироваться или нуж0

даются в ликвидации, намереваясь существенно сокра0

тить масштабы своей деятельности.

Из рассматриваемого принципа вытекают противо0

речивые ситуации. Так, если компания не имеет наме0

рения ликвидироваться и не собирается существенно

сократить масштабы своей деятельности, то у нее не

должно быть основания переоценивать свои активы и

обязательства. Другими словами, при непрерывной де0

ятельности компания все свои активы и обязательство

всегда должна отражать в балансе по исторической или

первоначальной стоимости. Между тем, во многих меж0

дународных стандартах (например, в МСФО 16, МСФО

38) предлагаются две модели учета: либо модель учета

по себестоимости (первоначальной стоимости), либо

модель переоценки. Например, если объект основных

средств, признанный в балансе как долгосрочный ак0

тив, подлежит учету по переоцененной величине, рав0

ной его справедливой стоимости на дату переоценки,

за вычетом любой накопленной в последствии аморти0

зации и любых накопленных в последствии убытка от

обесценения, то можно предположить, что у компании

есть намерение ликвидироваться или же она собирает0

ся существенно сократить масштабы своей деятельно0

сти. Даже, если у руководства компании есть намере0

ние ликвидироваться и при этом историческая (перво0
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начальная стоимость) его активов ниже, чем их рыноч0

ная или справедливая стоимость, то тогда нет необхо0

димости составления финансовой отчетности на другой

основе, так как компания, реализовав активы, может с

лихвой покрывать свои обязательства и даже получит

прибыль от самоликвидации.

В Концептуальных основах Национальных стандар0

тов бухгалтерского учета (НСБУ) для коммерческих

организаций учет по методу начислений и непрерывная

деятельность предприятия также принимаются как ос0

новополагающие принципы для составления финансо0

вой отчетности. Сущность и содержание этих принци0

пов в НСБУ раскрываются более подробно, чем в Прин0

ципах и МСФО 1.

В частности, в Концептуальных основах отмечает0

ся, что непрерывная деятельности предприятия созда0

ет основу или почву для отражения активов и обяза0

тельств по первоначальной стоимости. Согласно им,

если существует вероятность, что предприятие будет

ликвидировано, то его активы должны оцениваться не

по фактическим затратам приобретения, а по стоимос0

ти чистой реализации. При этом отпадает необходи0

мость деления активов и обязательств предприятия на

долгосрочные и краткосрочные. Это также предписы0

вается в Концептуальных основах. Подобное раскры0

тие сущности принципа непрерывной деятельности не

аргумент того, чтобы принимать его в качестве одного

из двух основополагающих принципов финансового

учета и отчетности. По нашему мнению, принцип двой0

ной записи должен быть признан основным, даже глав0

ным, принципом всей системы финансового учета и от0

четности. Ведь именно на основе двойной записи све0

дения или данные о хозяйственных фактах и событиях

агрегируются и трансформируются в информацию, ко0

торая отражает состав и содержание всех форм финан0

совой отчетности. Универсальность и всеобщность

двойной записи подтверждаются тем очевидным фак0

том, что во всех странах мира, во всех хозяйствующих

субъектах бухгалтерский финансовый учет построен и

ведется на базе двойной записи. Эта система основы0

вается на принципе двойственности, согласно которо0

му все экономические явления и события имеют два

аспекта: увеличение и уменьшение, возникновение и

выбытие (погашение), которые компенсируют друг дру0

га [3, с. 37]. Благодаря ей, получаем известное балан0

совое уравнение: А = К + О.

Если растут активы, то происходит увеличение ка0

питала или обязательств. В свою очередь, увеличение

обязательств приводит к росту активов или расходов, а

их погашение — к уменьшению активов или капитала.

Все изменения, происходящие в составе и содержании

активов, капитала и обязательств, отражаются в бухгал0

терском балансе, структура и содержание которого

целиком состоит из вышеуказанных элементов. Инфор0

мация же баланса является основным источником для

оценки и анализа финансового положения коммерчес0

кой организации, определения тенденции его измене0

ния. На основе информации баланса и других форм

финансовой отчетности пользователи принимают эко0

номические решения, оценивают способность коммер0

ческой организации генерировать денежные средства

и их эквиваленты, выплатить задолженности по основ0

ному долгу и обязательствам по заработной плате, про0

центам и дивидендам, определяют и оценивают степень

ликвидности и платежеспособности компаний.

Система двойной записи лежит также в основе принци0

па начислений. Благодаря двойной записи формируется

информация о дебиторских и кредиторских задолженнос0

тях, которые, прежде чем будут урегулированы, должны

отражаться в бухгалтерском балансе. Информация же о

таких задолженностях позволяет прогнозировать будущие

потоки поступления и выбытия денежных средств.

К числу важнейших принципов финансового учета

и отчетности следует отнести принцип денежной оцен0

ки. Это вытекает из самой цели составления финансо0

вой отчетности — представление информации о финан0

совом положении компании, его изменениях и резуль0

татах деятельности. Для того, чтобы определить влия0

ние совершаемых хозяйственных фактов и событий на

изменение финансового положения и результатов дея0

тельности компании, они должны быть измерены денеж0

ной оценкой. Денежная оценка используется также для

сопоставления финансового положения и финансовых

результатов деятельности различных компаний, неза0

висимо от их местоположения, форм организации, сфе0

ры деятельности. Сопоставимая информация, форми0

рованная на основе единого денежного измерителя,

нужна и полезна, прежде всего, для инвесторов, креди0

торов, работников, заимодавцев и других пользовате0

лей, чтобы они могли сопоставить отчетность компаний

за разные периоды. Это необходимо для определения

тенденций изменения финансового положения и финан0

совых результатов, на основе чего можно принимать

обоснованные экономические решения.

К числу общих принципов следует отнести и прин0

цип периодичности составления финансовой отчетнос0

ти. Согласно этому принципу, все коммерческие орга0

низации должны регулярно составлять финансовую

отчетность. Поскольку операционная, инвестиционная

и финансовая деятельность компаний является непре0

рывным процессом, для оценки результатов этих видов

деятельности в отдельности и в целом целесообразно

определить период регулярного представления финан0

совой отчетности. В соответствии с МСФО 1 "Представ0

ление финансовой отчетности", компании обязаны

представлять полный комплект финансовой отчетнос0

ти (включая сравнительную информацию) не реже од0

ного раза в год. Если компания принимает решение об

изменении даты окончания своего отчетного периода и

представляет данный отчет за период продолжительнее

или короче, чем один год, она обязана в дополнении к

периоду, охваченному финансовой отчетностью, рас0

крыть: (1) причину использования более длительного

или более короткого периода, и (2) тот факт, что сум0

мы представленные в финансовой отчетности не в пол0

ной мере сопоставимы. Предписание МСФО 1 является

уточнением общего принципа периодичности.

Принципами подготовки и составления финансовой

отчетности определены четыре основных качественных

характеристик, определяющих полезность содержа0

щейся в ней информации: понятность, уместность, на0

дежность, и сопоставимость. Однако, помимо вышеука0

занных, в Принципах раскрывается содержание и таких

понятий, как существенность, правдивость, преоблада0
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ние сущности над формой, нейтральность, осмотритель0

ность, полнота, своевременность. Отдельные авторы

поднимают некоторые вышеперечисленные и другие

качественные характеристики до уровня принципов.

Так, О.В. Рожнова относит к принципам последователь0

ность представления информации, существенность,

преобладание экономического содержания над юриди0

ческой формой, оценку исторической стоимости, объек0

тивность, экономичность информации [4, с. 32—36].

Е.П. Жарковская, применительно к учету банковской де0

ятельности, перечисляет следующие принципы: принцип

непрерывной деятельности; принцип постоянства пра0

вил бухгалтерского учета; принцип осторожности; прин0

цип наращивания доходов и расходов; принцип реаль0

ного отражения активов и пассивов; принцип незыбле0

мости входящего остатка; открытость; существенность

[1, с. 305—307].

Не дискутируя по поводу сущности и содержания

понятий, приведенных вышеуказанными авторами, от0

метим, что многие из них могут быть приняты как тре0

бования, предъявляемые к качеству (или количеству)

информации, формируемой системой учета и отчетно0

сти. Ни один из этих "принципов" не является всеобщим

и универсальным правилом, каковым, например, явля0

ется двойная запись или метод начисления. Более того,

требования, к которым можно отнести вышеперечис0

ленные "принципы", вытекают или должны вытекать из

правил и процедур, установленных в отдельных между0

народных (национальных) стандартах учета и отчетно0

сти. Общепризнанные же принципы не могут быть кон0

кретными стандартами, наоборот, стандарты, а также

конкретные правила, методы и процедуры формирова0

ния информации определяются на базе общепринятых

стандартов. Следовательно, не может быть частных

принципов для учета и отчетности КБ. Конечно, нельзя

игнорировать наличие специфических операций, харак0

терных для деятельности КБ, но результаты таких опе0

раций все равно отражаются в активах, капитале, обя0

зательствах, доходах и расходах. Может быть, что со0

став и структура указанных элементов финансовой от0

четности в КБ и производственных предприятий отли0

чаются друг от друга, однако это не меняет сущности и

содержания указанных элементов, критериев их призна0

ния, общеметодологических принципов, методов и пра0

вил ведения финансового учета и составления финан0

совой отчетности. Общим является и назначение финан0

совой отчетности — удовлетворение нужд тех пользо0

вателей, которые не имеют возможности потребовать

от организации представления отчетов, отвечающих их

конкретным информационным потребностям. Данные

финансовой отчетности используются ими для оценки

и анализа финансового положения, результатов дея0

тельности, изменений в финансовом положении за от0

четный период в сравнении с прошлыми периодами.

Специфика операций отражается в процессе их до0

кументального оформления, регистрации, классифика0

ции, а также отражения на счетах бухгалтерского уче0

та. Анализ элементов бухгалтерского баланса являет0

ся важным средством, как для повышения эффектив0

ности деятельности КБ, так и для их клиентов0пользо0

вателей, желающих принимать объективные и обосно0

ванные финансовые решения.

В условиях жесткой конкуренции возможность

привлечения достаточных финансовых ресурсов для

успешной деятельности КБ определяется степенью их

финансового положения и финансовой устойчивости.

Достоверное и объективное определение качества фи0

нансового состояния и финансовой устойчивости лю0

бого КБ во многом зависит от качества и количества

информации бухгалтерского баланса и других форм

финансовой отчетности. Наряду с информационной

базой, важное значение для анализа имеют методи0

ческие приемы и методы, с помощью которых анали0

зируются элементы бухгалтерского баланса и других

форм отчетности. Отметим, что элементы бухгалтерс0

кого баланса являются объектами финансово0эконо0

мического вида анализа. С помощью этого анализа

изучается финансовое состояние и платежеспособ0

ность КБ, разрабатываются предложения по их даль0

нейшему улучшению.

Известно, что в отличие от бухгалтерского учета и

отчетности по финансово0экономическому анализу от0

сутствуют международные и национальные стандарты.

Нет даже единой концепции и общеметодологических

принципов, которые можно было бы заложить в основу

проведения такого анализа.

Изучение показывает, что в существующей литера0

туре по экономическому анализу не только отсутству0

ют какие0либо предложения и рекомендации по пово0

ду концептуальных основ и принципов в этой сфере, но

не видны хотя бы попытки рассмотреть и исследовать

указанные вопросы. В теоретико0методологическом

аспекте широко обсуждаются лишь методы и приемы

финансово0экономического анализа, разрабатываются

различные методы, приемы и система показателей для

осуществления подобного анализа.

Возникает вопрос, можно ли разработать общепри0

нятые стандарты проведения финансово0экономичес0

кого анализа деятельности коммерческих предприятий,

в том числе КБ? На наш взгляд, несмотря на то, что ис0

точником финансово0экономического анализа, в основ0

ном, является информация, формируемая на основе

единых международных (национальных) стандартов

финансовой отчетности, разработать единые стандар0

ты финансово0экономического анализа невозможно.

Основным препятствием здесь является то, что цель,

характер и направления работы при проведении этого

анализа могут разниться, потому что цели различных

пользователей возможно будут отличаться. Например,

если целью пользователя — клиента КБ — является

только определение платежеспособности и ликвидно0

сти банка, то необходимо рассчитать соответствующие

коэффициенты ликвидности и определить степень лик0

видности активов. Или же другой пример: для оценки

способности КБ выплатить текущие проценты следует

определить платежеспособность банка в краткосроч0

ном периоде. С этой целью определяются источники

погашения задолженности и составляется прогноз по0

токов денежных средств на ближайшие месяцы. КБ,

который выдает другим банкам кредиты, проводит

оценку по классу кредитоспособности, в также рассчи0

тывает или требует представить прогнозы движения

денежных потоков и финансовых результатов на весь

период кредитования.
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Целью пользователей может быть полный, комплек0

сный анализ финансовой отчетности КБ с тем, чтобы

выявить его сильные и слабые стороны. Приведенные

примеры подтверждают, что для разных целей невоз0

можно установить единые принципы и стандарты ана0

лиза. Только исходя из поставленной цели может быть

принята и применена соответствующая методика, раз0

работана система показателей.

Другой причиной невозможности разработки обще0

принятых стандартов является то, что среди ученых0

аналитиков нет единого мнения и единых взглядов по

поводу определения приемов, методов и системы пока0

зателей финансово0экономического анализа деятель0

ности коммерческих предприятий, в том числе КБ. Даже

при наличии общепринятых методов и приемов анали0

за, существуют разногласия относительно способов

начисления того или иного показателя. То же самое

можно сказать об интерпретации и оценке результатов

финансово0экономического анализа. Какой0то конкрет0

ный показатель, исчисленный по общепринятому мето0

ду или приему и по одной и той же статье бухгалтерско0

го баланса, может быть интерпретирован разными

пользователями по0разному. Следовательно, и приня0

тые ими экономические решения будут неидентичными.

Для сравнения скажем, что в системе бухгалтерского

учета и отчетности для формирования информации по

какому0либо элементу существует ограниченное коли0

чество критериев признания или методов оценки.

Однако приведенные доводы не могут быть осно0

ванием для того, чтобы считать попытки по разработке

общепринятых методологических принципов финансо0

во0экономического анализа бессмысленными. На наш

взгляд, эти принципы должны быть не предписывающи0

ми или нормативными, а описывающими или позитив0

ными. Отметим, что общеметодологические принципы

учета и отчетности по существу являются предписыва0

ющими, т.е. они предписывают общие правила форми0

рования информации в рамках финансового учета и

отчетности. Целью общепринятых методологических

принципов позитивного характера должно быть усиле0

ние мотивации по принятию объективных и обоснован0

ных финансовых решений.

ВЫВОДЫ
Таким образом, из вышеуказанного можно сделать

следующие общие выводы:

— составление финансовой отчетности не должно

быть обусловлено непрерывностью деятельности ком0

паний, потому что они действуют в условиях неопреде0

ленности;

— если даже компании нуждаются в ликвидации и

собираются ликвидироваться, это не означает, что они

финансовую отчетность должны составлять на другой

основе, что Балансовая стоимость активов таких ком0

паний может быть ниже рыночной (справедливой) сто0

имости, и, следовательно, в результате самоликвида0

ции компании получат не убыток, а прибыль;

— из0за того, что в случае прекращения деятельно0

сти активы будут проданы по ликвидационной стоимо0

сти, компании не могут существовать вечно.

Важным условием формирования информации об

элементах бухгалтерского баланса является их клас0

сификация. Хотя это в большей степени относится к

практическим вопросам, изучение теоретических или

методологических аспектов позволяет более целеуст0

ремленно решать прикладные проблемы классифика0

ции.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Анализу финансового результата экономического

субъекта предшествует получение выручки, осмысление

и признание которой в последнее время приобретает все

большую актуальность. Следствием этого является со0

вместная работа Совета по Международным Стандар0

там Финансовой Отчетности (IASB) и американского Со0

вета по Стандартам Финансового Учета (FASB) по раз0

работке единого принципа признания выручки. Между0

народные стандарты получают широкое распростране0

ние в качестве основных принципов ведения финансо0

вого учета не только за рубежом, но и в Азербайджане.

В данной связи любые актуальные изменения в IASB

должны отслеживаться отечественными специалистами.

Вследствие этого в представленной работе будет про0

водиться исследование, касающееся современных кон0

цепций признания выручки, которая является важней0

шим показателем финансовой деятельности предприя0

тия и потому представляет большой интерес.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопросы применения международных стандартов

финансовой отчетности нашли отражение в трудах вид0

ных зарубежных исследователей: Александера Д.,

Барт М., Болла Р., Бриттон Э., Гебхардта Г., Гетьмана

В.Г., Йориссен Э., Кутера М.И., Лабынцева Н.Т., Леуза

К., Палий В.Ф., Соколова Я.В., Уиттингтона Дж., Хахо0

новой Н.Н., Хэйла Л., Шнейдмана Л.З. и др. В процессе

изучения данного вопроса автором использовались на0
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В статье рассматриваются современные концепции признания выручки в финансовой отчет#
ности. Представлено определение понятия "выручка" и ее от#личие от понятия "доход". Рас#
крываются характерные особенности новоймо дели признания выручки. Проводится пошаго#
вый анализ договоров для решения вопросов о признании выручки, а также сравнение необхо#
димых для этого требований в соответствии с международными стандартами и национальны#
ми принципами бухгалтерского учета.

The article considers the modern concepts of revenue recognition in financial statements.
Presented by the definition of "revenue" and its difference from the concept of "income". Disclosed
are the characteristic features of the new revenue recognition model. Carried out step by step analysis
of agreements to address issues of revenue recognition, as well as a comparison of the necessary
requirements in accordance with international standards and national accounting principles.
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Вместе с тем исследования, посвященные изуче0

нию современных концепций и моделей признания вы0

ручки, все еще незначительны. Публикации по этому

поводу зачастую не носят комплексный характер, зат0

рагиваялишь отдельные вопросы, что,безусловно,вы0

зывает интерес к их дальнейшей научной разработ0

ке.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью настоящей статьи является рассмотрение со0

временных концепций признания выручки, предложен0

ной IABS, а также определение преимуществ предло0

женного подхода перед ныне действующим методом.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Неотъемлемым аспектом оценки и анализа деятель0

ности экономического субъекта является концепция

признания выручки. Как отмечают US GAAP, выручка

является важным компонентом для пользователей фи0

нансовой отчетности, в основе которой лежит оценка

финансовых показателей рентабельности компании [6].

Сам процесс признания — это процесс включения в от0

четы о финансовом положении и о прибылях/убытках

и прочем совокупном доходе (ПСД) статей, соответству0

ющих определению одного из элементов отчетности и
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отвечающих критериям признания. Последние связаны

с объектом, отвечающим определению элемента и име0

ющим стоимость, которая, в свою очередь, может быть

надежно оценена.

 Усилием совместных работ по совершенствованию

системы признания выручки в рамках проекта конвер0

генции между IASB и FASB, начатого еще в 2002 г., ста0

ли публикация черновых проектов в 2010 и в 2011 г., а

уже в мае 2014 г. — стандартов IFRS 15 и USFASASC

606. Несмотря на то, что данные стандарты по существу

идентичны и представляют собой кульминацию совме0

стной работы Советов по улучшению требований при0

знания выручки, незначительные отличия все же име0

ются:

— Порог возвратности. Советами IASB и FASB был

включен порог возвратности, как один из критериев,

которому должен соответствовать контракт, прежде

чем компания признает выручку. Для соответствия кон0

тракта этому критерию компания не должна исключать

вероятность получения выручки в обмен на товары и ус0

луги, которые будут переданы клиенту. В установлении

порога Советы признают различия междупонятиями ве0

роятности у USGAAP и IFRS. Тем не менее, совместным

решением было определено установить границу на уров0

не, которая соответствовала предыдущему признанию.

— Временные требования раскрытия. Советами

было отмечено, что общее руководство, имеющее мес0

то в соответствующих стандартах (FASASC 270, IAS 34),

будет применяться к выручке по контрактам с покупа0

телями. Однако как и IASB, так и FASB, с целью рас0

крытия информации о выручке по контрактам с покупа0

телями во временных финансовых отчетах, решили вне0

сти исправления в соответствующие стандарты. Только

FASB в отличие от IASB решил внести поправки для по0

лучения информации о контрактах и об остающихся

обязательствах, которые будут раскрыты на временной

основе.

— Дата вступления в силу IASB позволяет исполь0

зовать IFRS 15 раньше даты ее вступления (после 1 ян0

варя 2017 г.), в отличии от USGAAP, согласно которой

дата применения стандарта FASASC 606 начинается

после 15 декабря 2016 г.

— Требования для негосударственных структур.

Эти требования имеют место только у USGAAP, тогда

как в пределах IFRS 15 оно отсутствует и т.д.

Общие усилия и цель совместной работы Советов

по разработке единого принципа признания выручки

ориентирована на:

— Устранение несогласованности и пробелов в тре0

бованиях признания выручки.

— Формирование более прочной основы для реше0

ния проблем по признанию выручки.

— Улучшение практики сравнения методов призна0

ния выручки между экономическими субъектами.

— Содействие получению более полезной инфор0

мации пользователями финансовой отчетности через

улучшенные требования раскрытия.

— Упрощение подготовки финансовых отчетов, со0

кращение количества требований, к которым обраща0

ется экономический субъект при их составлении.

Выпущенный 28 мая 2014 г. стандарт призван рас0

крыть не только качественную информацию о выручке,

необходимую пользователям финансовой отчетности,

но и заменить в перспективе IAS 18 и IAS 11, вводя,тем

самым, новую модель признания выручки по договорам

с покупателями (рис. 1).

IAS 18 формулирует выручку как валовое поступ0

ление экономических выгод в ходе обычной деятель0

ности компании, приводящее к увеличению капитала,

не связанного со взносами акционеров.

Особое внимание следует обратить на концепцию

признания выручки, раскрываемой в IAS 18.

Из таблицы 1 наглядно видно, что IASB выделяют

три основных источника получения выручки. Главная

концепция заключается в переходе рисков и преиму0

ществ владения товаром, что является следствием при0

тока экономических выгод [4].

Использование активов компании предполагает при0

ток в виде процентов, роялти (лицензионных платежей)

и дивидендов. Следует заметить, что концепция призна0

ния процентов и дивидендов в качестве выручки не на0

шла отражения в новом стандарте.

Выручка, согласно IAS 18, подлежит оценке по спра0

ведливой стоимости полученного или подлежащего по0

лучению встречного предоставления. В большинстве

IAS 18 IAS 11
Выручка Договоры на строительство

IFRS 15
Выручка по договорам с покупателями

Рис. 1. Новая модель признания выручки
по договорам с покупателями

Продажа товаров 
 

▪ Переход к покупателю от продавца значительных рисков и преимуществ владения товаром 
▪ Продавец более не участвует в управлении и не контролирует проданный товар
▪ Сумма выручки может быть надежно оценена 
▪ Существует вероятность того, что экономические выгоды связанные со сделкой, поступят в компанию 
▪ Понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно оценены 

Предоставление 
услуг 

▪ Признается в зависимости от степени завершенности сделки на конец отчетного периода, в случае 
надежной оценки конечного результата 
▪ Сумма выручки может быть надежно оценена
▪ Существует вероятность того, что экономические выгоды связанные со сделкой, поступят в компанию 
▪ Понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно оценены 

Использование 
активов 
компании 

▪ Процентный доход подлежит признанию на основе эффективной ставки процента 
▪ Лицензионные платежи подлежат признанию по методу начисления в соответствии с содержанием 
соответствующего соглашения 
▪ Дивиденды следует признавать во время установления права акционеров на получение выплаты 

Таблица 1. IAS 18: концепция признания выручки
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случаев, как предусматривают стандарты, встречное

предоставление осуществляется в форме денежных

средств и их эквивалентов, а сумма выручки — это по0

лученная или ожидаемая к получению сумма денежных

средств или их эквивалентов.

Особенностью IAS 11 является, то, что возникаю0

щая в ходе строительства выручка подлежит признанию

в особом порядке, по мере завершения строительных

работ и, соответственно, перехода риска и преиму0

ществ, а также контроля к покупателю. Таким образом,

здесь договоры рассматриваются на индивидуальной

основе, новозможны случаи объединения договоров и

рассмотрения их в одном договоре как едином целом.

В зависимости от результатов анализа хода выпол0

нения договора, IAS 11 предусматривает три варианта:

— Договоры, по которым ожидается получение при0

были, поддающейся, в свою очередь, надежной оцен0

ке.

— Договоры, по которым ожидается убыток (при

его надежной оценке).

— Договоры, по которым результат не может быть

надежно оценен.

 Принимая во внимание тот факт, что договоры на

строительство разделяются на договор с фиксирован0

ной ценой и договор "затраты плюс", то и значимость

его надежной оценки также отвечают свойственному

для них критерию (табл. 2).

Выручка по договору на строительство включает:

— Первоначальную сумму выручки, согласованную

в договоре.

— Отклонения от условий договора, претензии и

поощрительные платежи, которые включается при ус0

ловии, если существует достаточная вероятность их

получения и возможность надежной оценки.

Таким образом, выручка по договору на строитель0

ство зависит от таких факторов, как отклонения, пре0

тензии, штрафные санкции и дополнительные платежи.

Следует отметить, что на основании IAS 11 и IAS 18

были составлены одноименные Национальные Стандар0

ты Бухгалтерского Учета (НСБУ) 16 и НСБУ 6 [3], кото0

рые по своей сути отличаются только наличием ссылки

на Закон Азербайджанской Республики "О бухгалтер0

ском учете" [1]. Главным упущением НСБУ 6 в отличие

от IAS 18 является, на наш взгляд, то, что он не дает

определениятаким дефинициям как"выручка" и "до0

ход", поэтому здесь трудно выявит различия между эти0

ми понятиями.

Резюмируя по поводу признания выручки по стан0

дартам IAS 18 и IAS 11, целесообразно, на наш взгляд,

выделить их существенный недостаток, проявляющий0

ся в том, что на первый план выдвигается критерий пе0

рехода риска и преимуществ. С нашей точки зрения,

превалирующим фактором признания является крите0

рий контроля, так как процесс контроля включает вла0

стные полномочия в отношении объекта и возможность

их использования. Соответственно, права, риски и пре0

имущества, связанные с объектом, переходят сразу

после перехода контроля над объектом к покупателю.

Иначе говоря, переход контроля от продавца товаров к

покупателю предполагает переход рисков и преиму0

ществ владения им, что, в свою очередь, является ос0

нованием признания выручки.

Важно рассмотреть отличия новой модели призна0

ния выручки. Суть принципа IFRS 15 сводится к тому,

чтобы организации признавали выручку во время пере0

дачи обещанных товаров и услуг покупателям в сумме,

отражающей возмещение (т.е. поступления), на кото0

рое организация предполагает получить право в обмен

на эти товары и услуги. Этот стандарт в отличие от IAS

18 использует новый подход к признанию выручки с

точки зрения времени: на протяжении определенного

времени и в определенный момент времени [5].

Подход признания выручки на протяжении опреде0

ленного времени предполагает исполнениеобязательств

и признание выручки на протяжении времени, в тече0

ние которого компания производит продукцию или по0

ставляет ее покупателю. В зависимости от условия кон0

тракта, он при этом должен отвечать следующим кри0

териям:

1. Покупатель получает и потребляет выгоду от ис0

полнения компанией своего обязательства.

2. Исполнение обязательства компанией создает

или увеличивает актив, который контролирует покупа0

тель.

3. Исполнение обязательства компанией не созда0

ет актив с альтернативным использованием ею права на

оплату за работу, законченную до настоящего време0

ни.

В случае, если исполнения обязательства не отве0

чает вышеприведенным критериям, то акцент делается

на признание выручки в определенный момент време0

ни, в котором контроль над активами переходит к поку0

пателю:

1. Компания передала физическое владение акти0

вом.

2. Компания имеет существенное право потребо0

вать оплату за актив.

3. Покупатель принял актив.

Таблица 2. Особенности оценки договоров на строительство

Договор с фиксированной ценой Договор «затраты плюс» 
Общий доход по договору может быть надежно измерен.
 
Существует вероятность получения компанией 
экономических выгод от данного договора. 
 
Затраты, необходимые для завершения договора, и стадия 
завершенности работ по нему на отчетную дату могут быть 
надежно определены. 
 
Относимые на договор строительства затраты могут быть 
надежно идентифицированы и оценены, так что 
фактически понесенные затраты по договору могут быть 
сопоставлены с ранее сделанными оценками 

Существует вероятность получения компанией 
экономических выгод от данного договора. 
 
Относимые на договор подряда затраты, независимо от того, 
подлежат ли они возмещению, могут быть четко идентифи-
цированы и надежно оценены 
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4. Покупателю присущи все риски и преимущества

владения активом.

5. Покупатель имеет юридическое право на актив.

Выручка, которая подлежит признанию в опреде0

ленный момент времени, согласно IFRS 15, отражает

момент перехода контроля к покупателю, в то время как

IAS 18 акцентирует внимание на моменте перехода рис0

ка и преимуществ. Это означает, выделенный нами ра0

нее недостаток будет ликвидирован новым стандартом.

Таким образом, в соответствии с новой концепцией,

выручка может быть признана на протяжении опреде0

ленного времени в том порядке, который наилучшим

образом отражает результаты деятельности компании,

или же признаваться в определенный момент времени,

суть которого сводится к переходу контроля над това0

рами и услугами к покупателю.

Исходя из вышесказанного, понятие выручки дол0

жно быть переформулировано в соответствии с новым

положением. Так, новый стандарт дает понятие как до0

хода, так и выручки. Следует отметить, что понятие до0

ходапрежде было дано только в Концептуальных ос0

новах (принципах подготовки и составлении финансо0

вой отчетности). IFRS 15, повторяя эти принципы, оп0

ределяет доход как увеличение экономических выгод

в течении учетного периода в результате притока (уве0

личения) активов или уменьшения обязательств, что,

в свою очередь, ведет к увеличению капитала, не свя0

занного с вкладами учредителей. Выручка же имеет

более узкое определение и характеризуется как уве0

личение дохода в ходе обычной (основной) деятель0

ности компании [7]. Таким образом, доход включает

выручку, прочие доходы, а также доходы, относимые

на стоимость капитала (такие, как дооценка долгосроч0

ных активов).

 Новый стандарт определил границы признания:

новая модель признания выручки применима ко всем

контрактам с покупателями, кроме тех, которые подле0

жат рассмотрению другими стандартами, такими, как

аренда (IAS 17), договоры страхования (IFRS 4) и фи0

нансовые инструменты (IAS 39, IFRS 9, IFRS 7). Основ0

ным ее элементом является пошаговый анализ догово0

ров для решения вопросов о том, следует ли призна0

вать выручку по соответствующим сделкам, в каком

объеме и когда (табл. 3).

Шаг 1 акцентирует внимание на определении и фор0

мировании контракта. Несмотря на то, что стандарт IFRS

15 констатирует формирование контракта, как в пись0

менной, так и в устной форме, но критерии, которым

должен отвечать такой контракт, на наш взгляд, приво0

дят к необходимости составления его в письменной

форме, иначе прозрачность отчетности не будет обес0

печена в полной мере. К таким критериям относятся:

— Утверждение договора между его сторонами, ко0

торые, в свою очередь, обязуются исполнить обязатель0

ства, приходящиеся на долю каждой стороны.

— Определение условия поставки товара и услуг.

— Определение условия оплаты за реализованные

товары и услуги.

— Договор должен быть коммерческого характе0

ра (т.е. отражать риск, время и сумму будущих поступ0

лений взамен исполнения договора).

Шаг 2 направлен на установление исполнения обя0

зательства, связанного с передачей товаров и услуг в

соответствии с контрактом, который должен отвечать

следующим условиям:

— покупатель получает выгоду от приобретенных

товаров и услуг;

— обязательство компании реализовать товары и

услуги покупателю должно быть выделено отдельно от

других обязательств в контракте.

Шаг 3 акцентирует внимание на определении цены

сделки, т. е. суммы, которую компания ожидает полу0

чить от клиента за предоставленные товары и оказан0

ные услуги, с конечной целью признания выручки. При

этом, цена сделки может быть фиксированной или ва0

рьировать в зависимости от скидок, бонусов, креди0

тов.

Шаг 4, в случае содержания в контракте более од0

ного исполнения обязательства, регулирует распреде0

ление цены сделки между каждым из них на основе

продажной цены.

Шаг 5 делает акцент на времени исполнении обя0

зательства с целью признания выручки. Это время оп0

ределяется переходом контроля над реализованными

товарами и услугами к покупателю, что является глав0

ным отличием IFRS 15 от IAS 18.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 
Идентифицировать 
договор с покупате-
лем 

Идентифицировать под-
лежащие исполнению 
обязательства, предусмот-
ренные этим договором 

Определить 
цену сделки 

Распределить цену сделки 
между подлежащими ис-
полнению обязательствами 

Признать выручку в 
момент или по мере 
исполнения компанией 
каждого договорного 
обязательства 

Таблица 3. Пошаговый анализ договоров при признании выручки по сделкам

Исполнение 
обязательств 

Розничная 
цена Выручка 

Телефонная 
связь 

300 285,71 

Сетевое 
обслуживание 

960 914,29 

Итого: 1260 1200,00 

Таблица 4. Распределение цены сделки
между исполнением обязательства

основанного на розничной цене

Дебет Кредит Сумма Описание
Необъявленная 
выручка 

П/У 285,71 Передача 
телефонной 
связи клиенту 

 
Дебиторская 
задолженность 
клиента 

 100,00 Предоставление 
месячных 
услуг: 

 П/У 76,19 сетевое 
обслуживание 

Необъявленная 
выручка 

23,81 телефонное 
обслуживание 

Таблица 5. Корреспонденция по признанию
выручки в момент исполнения обязательства
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Эксперты отмечают, что данный стандарт окажет

большое влияние на телекоммуникацию, предприятия

по разработке программного обеспечения, недвижимое

имущество и прочие долгосрочные контракты. Особое

внимание будет уделено комбинированным контрактам,

сочетающим как товары, так и услуги.

Рассмотрим различия между IAS 18 и IFRS 15 на сле0

дующем примере. Фирма, занимающаяся предоставле0

нием услуг телефонной и сетевой связи, предлагает об0

служивание по следующим видам выплат:

— фиксированную оплату — бесплатно за телефон0

ную связь и ежемесячно 100 д.е. за сетевое обслужива0

ние;

— разовую предоплату — 300 д.е. за телефон0

ную связь и ежемесячно 80 д.е. за сетевое обслужи0

вание.

Клиент, заключив договор, выбирает первую фор0

му оплаты. В данном случае, согласно IAS 18, выручка

за телефонную связь не признается, а выручка за сете0

вое обслуживание признается по истечении месяца в

размере 100 д.е.

Согласно же новой модели признания выручки,

необходимо провести пошаговый анализ. При этом пер0

вым шагом будет идентификация договора (в данном

случае — это договор с клиентом на 12 месяцев с фик0

сированной оплатой). Следующим шагом является иден0

тификация исполнения обязательства:

1) обязательство обеспечения телефонной связью;

2) обязательство обеспечения сетевой связью в те0

чении года.

После этого определяется цена сделки, которая

составляет 1200 д.е. ежемесячно.

Далее осуществляется распределение цены сделки

между исполнением обязательства, основанного, со0

гласно контракту, на розничной цене (табл. 4).

И, наконец, последний, пятый шаг, который сводит0

ся к признанию выручки в момент исполнения обяза0

тельства:

— В момент передачи телефонной связи клиенту

компания признает выручку в размере 285.71 д.е.

— В момент поставки сетевой связи клиенту компа0

ния признает выручку в размере 914.29 д.е.

Корреспонденция будет выглядеть следующим об0

разом (табл. 5).

Используя систему Национального Плана счетов,

утвержденную приказом Министерства финансов Азер0

байджанской Республики [2], корреспонденция будет

выглядеть следующим образом:

Дт 601
Кт 801

285.71
Дт 211 100.00
Кт 801 76.19
Кт 601 23.81

Таким образом, на счете прибыли (убытков) — в

данном случае на счете 801 — выручка от предоставле0

ния телефонной связи будет признана сразу после ее

передачи, а выручка за сетевое обслуживание — по ис0

течении месяца. Если взять период за год, то итоговая

сумма признания выручки в соответствии со стандарта0

ми IAS 18 и IFRS 15 будет идентична — 1200 д.е. Отли0

чаться будет только время и вид признания исполнения

обязательств. Если же мы возьмем период меньше года,

например, 6 месяцев, то отличаться будет и сумма вы0

ручки (таблица 6).

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, необходимо, на наш взгляд, подчер0

кнуть, что новая модель признания выручки более со0

вершенная по сравнению с предшествующей ей. Это

обусловлено тем, что процесс признания выручки, со0

гласно IFRS 15:

— Предполагает единую модель и два подхода при0

знания.

— Подлежит детальному анализу, свидетельством

чего является пошаговый анализ.

— Основывается на критерии контроля.

— Выдвигает на первый план значение контракта,

предопределяя, тем самым, значимость юридического

аспекта.

— Разделяет исполнение обязательства в зависи0

мости от товаров и услуг.
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Исполнение 
обязательств IAS 18 IFRS 15 

Телефонная 
связь 

0,00 285,71 

Сетевое 
обслуживание 

600 457,14 

Итого: 600 742,85 

Таблица 6. Сумма признания выручки
по стандартам IAS 18 и IRFS 15
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Податки існували з найдавніших часів для наповнення

казни правителів і держав. Основною функцією податків є

регулювання економіки. За допомогою податкової політи0

ки різноманітні державні утворення впливають на стан гос0

подарської кон'юнктури, сприяють стимулюванню економ0

ічного зростання та перерозподіляють грошові кошти. З роз0

витком суспільства відбувається постійне вдосконалення си0

стеми оподаткування, тобто відбувається процес постійної

зміни структури податків, зростання їх ролі в доходах дер0

жави. За допомогою податків та за умови ведення ефектив0

ної податкової політики активізується інвестиційна

діяльність, що сприяє зростанню обсягів інвестицій, підви0

щенню їх ефективності та позитивного впливу на темпи еко0

номічного зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема визначення ролі та місця податків у стиму0

люванні інвестиційної діяльності досліджуються у працях

вітчизняних вчених: О.  Болховітінової, Т.  Васильєвої, В.  Геє0

ця, М. Герасимчука, С. Каламбет, Б. Кваснюка, Л. Лисяк,

І. Лукінова, І. Луніної, А. Мар'єнко, Т.  Майорової, А. Пе0

ресади, Л. Шаблистої, зарубіжних: П. Кларка, Р. Лукаса,

П. Ромера, Р. Солоу, та та ін. Найбільш визначними праця0

ми з теорії податків є роботи класиків: Р. Вагнера, К. Вексе0

ля, Дж. Кейнса, Дж. Мілля, А. Пігу, Д. Рикардо, А. Сміта, в

яких сформульовані основоположні принципи оподаткуван0

ня, що не втратили своєї актуальності і в сучасних умовах.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
На даний час однією із проблем соціально0економічного

розвитку України є низький рівень привабливості для іно0

земних та вітчизняних інвестицій, що значною мірою є на0

слідком недосконалої та не виваженої податкової політики

держави.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Податки — дуже складна фінансова категорія, яка

здійснює вплив на всі економічні явища та процеси. Це обо0

в'язковий елемент економічної системи будь0якої держави

незалежно від моделі економічного розвитку та політичних

сил при владі. Відсутність податків паралізує фінансову си0

стему держави в цілому, робить її недієздатною і, в кінцево0

му підсумку, позбавленою будь0якого сенсу. Отже, податки

— обов'язкові платежі, які законодавчо встановлюються

державою, сплачуються юридичними та фізичними особа0

ми в процесі розподілу та перерозподілу частини вартості

валового внутрішнього продукту й акумулюються в центра0

лізованих грошових фондах для фінансового забезпечен0

ня виконання державою покладених на неї функцій [6].

У сучасних умовах господарювання підвищується зна0

чення впливу держави на інвестиційну діяльність. Одним з

основних засобів такого впливу є оподаткування. Однак в

Україні податкові методи регулювання економіки викорис0

товуються недостатньо ефективно, податкова система не в

повній мірі виконує регулюючу (стимулюючу) роль.

За останні роки в Україні податкова політика носить

фіскальний характер, збільшується питома вага податкових
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надходжень у доходах бюджету країни. На рисунку 1 наве0

дено дані щодо структури дохідної частини Зведеного бюд0

жету України за період 2007—2013 роки.

Бюджет України формується в основному за рахунок

податкових надходжень. За підсумками 2013 року вони за0

безпечили формування 79,93% усіх доходів Зведеного

бюджету, а у порівнянні з 2007 роком збільшилися на 6,63%

(192,71 млрд грн.). Це пояснюється зміною бюджетної кла0

сифікації, коли деякі надходження, що обліковувались в не0

податкових надходженнях були перенесені в податкові (рен0

тна плата, збори за паливно0енергетичні ресурси). Дохідна

частина Зведеного бюджету України в основному формуєть0

ся за рахунок трьох податкових платежів, зокрема, податку

на додану вартість — 28,97% (2013 р.), податку з доходів

фізичних осіб — 16,29% та податку на

прибуток підприємств — 12,42%. Після

прийняття Податкового кодексу спостер0

ігається зміна структури податкових над0

ходжень (рис. 2). Відбувається зростан0

ня питомої ваги податку на додану

вартість на 1,97% у порівнянні з 2007 ро0

ком, що є незначним, але якщо порівню0

вати 2007 рік та 2011 рік то відбулося

значне збільшення питомої ваги (на

5,64%). Надходження від податоку на

прибуток підприємств — знизився на

3,23%. Це свідчить про те, що зменшила0

ся кількість приватних підприємств, а

отже, не відбувалося залучення інвести0

ційного капіталу. Інші податкові надход0

жень зросли на 0,31%.

Головним джерелом податкових над0

ходжень Зведеного бюджету України є

податок на додану вартість. Його питома

вага зберігається високою, навіть в умо0

вах фінансово0економічної кризи, що по0

яснюється чутливістю бази оподаткуван0

ня до коливань економічної кон'юнктури.

В 2013 році питома вага податку на дода0

ну вартість в надходженнях до бюджету склала 28,97%. У

2013 році до бюджету надійшло 128,27 млрд грн, а у 2012 році

— 138,83 млрд грн. Починаючи з 2007 року спостерігається

збільшення надходжень податку на додану вартість, лише у

2009 році відбувається різке зниження (на 8,14%) відносно

попереднього року, а в наступних роках знову спостерігаєть0

ся зростання.

Проведений аналіз свідчить про позитивні тенденції

збільшення надходжень до бюджету від податку на доходи

фізичних осіб. Його питома вага в 2013 році складає 16,29%

в надходженнях до бюджету. У 2013 році до бюджету над0

ійшло 72,15 млрд грн., що на 37,37 млрд грн. більше, ніж в

2007 році. Надходження від податку на доходи фізичних осіб

стабільно зростають, в 2013 році порівняно з 2012 роком на
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Рис. 1. Структура доходів зведеного бюджету України,
млрд грн.

Рис. 2. Структура податкових надходжень бюджету, %
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4,06 млрд грн. або на 5,96 %, в 2012 року порівняно з 2011

роком на 7,87 млрд грн. або на 13,07 %, в 2011 року по0
рівняно з 2010 роком на 9,19 млрд грн. або на 18,01 %. Така

статистика свідчить про ефективність проведених реформ

законодавства та про підвищення ролі ПДФО як бюджето0

утворюючого чинника.

Аналізуючи надходження від податку на прибуток

відмітимо що, до бюджету у 2013 році надійшло 54,99 млрд

Період Показник 

Доходи бюджету
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ат
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2007 
Виконано, млрд грн. 161,26 59,38 34,78 34,41 10,57 5,95 10,04 0,73 5,4 
Питома вага в доходах 
бюджету, % 73,3 27,00 15,81 15,65 4,81 2,71 4,56 0,33 2,46 

2008 

Виконано, млрд грн. 227,16 92,1 45,9 47,86 12,78 9,29 12,3 0,82 6,11 
Питома вага в доходах 
бюджету, % 76,27 30,92 15,41 16,07 4,29 3,12 4,13 0,28 2,05 

Абсолютне відхилення, 
млрд грн. 65,9 32,72 11,12 13,45 2,21 3,34 2,26 0,09 0,71 

Темп росту, % 140,87 155,10 131,97 139,09 120,91 156,13 122,51 112,33 113,15 
Темп приросту, % 40,87 55,10 31,97 39,09 20,91 56,13 22,51 12,33 13,15 

2009 

Виконано, млрд грн. 208,07 84,6 44,49 33,05 21,62 11,23 6,93 0,81 5,34 
Питома вага в доходах 
бюджету, % 76,23 30,99 16,30 12,11 7,92 4,11 2,54 0,30 1,96 

Абсолютне відхилення, 
млрд грн. -19,09 -7,5 -1,41 -14,81 8,84 1,94 -5,37 -0,01 -0,77 

Темп росту, % 91,6 91,86 96,93 69,06 169,17 120,88 56,34 98,78 87,4 
Темп приросту, % -8,40 -8,14 -3,07 -30,94 69,17 20,88 -43,66 -1,22 -12,60 

2010 

Виконано, млрд грн. 234,45 86,32 51,03 40,36 28,32 12,71 9,07 0,82 5,82 
Питома вага в доходах 
бюджету, % 74,54 27,45 16,23 12,83 9 4,04 2,88 0,26 1,85 

Абсолютне відхилення, 
млрд грн. 26,38 1,72 6,54 7,31 6,7 1,48 2,14 0,01 0,48 

Темп росту, % 112,68 102,03 114,7 122,12 130,99 113,18 130,88 101,23 108,99 
Темп приросту, % 12,68 2,03 14,7 22,12 30,99 13,18 30,88 1,23 8,99 

2011 

Виконано, млрд грн. 334,69 130,1 60,22 55,1 33,92 14,83 11,77 2,5 26,25 
Питома вага в доходах 
бюджету, % 83,98 32,64 15,11 13,83 8,51 3,72 2,95 0,63 6,59 

Абсолютне відхилення, 
млрд грн. 100,24 43,78 9,19 14,74 5,6 2,12 2,7 1,68 20,43 

Темп росту, % 142,76 150,72 118,01 136,52 119,77 116,68 129,77 304,88 451,03 
Темп приросту, % 42,76 50,72 18,01 36,52 19,77 16,68 29,77 204,88 351,03 

2012 

Виконано, млрд грн. 360,57 138,83 68,09 55,79 38,43 17,54 13,19 5,46 23,24 
Питома вага в доходах 
бюджету, % 80,94 31,16 15,28 12,52 8,63 3,94 2,96 1,23 5,22 

Абсолютне відхилення, 
млрд грн. 25,88 8,73 7,87 0,69 4,51 2,71 1,42 2,96 -3,01 

Темп росту, % 107,73 106,71 113,07 101,25 113,30 118,27 112,06 218,40 88,53 
Темп приросту, % 7,73 6,71 13,07 1,25 13,30 18,27 12,06 118,40 -11,47 

2013 

Виконано, млрд грн. 353,97 128,27 72,15 54,99 36,77 28,86 13,34 7,32 12,27 
Питома вага в доходах 
бюджету, % 79,93 28,97 16,29 12,42 8,3 6,52 3,01 1,65 2,77 

Абсолютне відхилення, 
млрд грн. -6,6 -10,56 4,06 -0,8 -1,66 11,32 0,15 1,86 -10,97 

Темп росту, % 98,17 92,39 105,96 98,57 95,00 164,54 101,14 134,07 52,80 
Темп приросту, % -1,83 -7,61 5,96 -1,43 -4,32 64,54 1,14 34,07 -47,20 

С
ер
ед
ні

 п
ок
аз
ни
ки

 
ди
на
мі
чн
ог
о 
ря
ду

 Середній рівень, млрд 
грн. 268,6 102,8 53,81 45,94 26,06 14,34 10,95 2,64 12,06 

Середній темп росту, % 108 114 113 108 123 130 105 147 115 
Середній темп 
приросту, % 8 14 13 8 23 30 5 47 15 

Середній абсолютний 
приріст, млрд грн. 32,12 11,48 6,23 3,43 4,37 3,82 0,55 1,1 1,15 

Таблиця 1. Аналіз податкових надходжень до бюджету за період 2007—2013 роки
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грн., що на 20,58 млрд грн., або на 59,85% більше відповід0

ного показника 2007 року. Таке зростання відбулося попри

зменшення ставки податку з 30% до 18%. Податок на при0

буток підприємств зріс передусім за рахунок збільшення

надходжень податку з суб'єктів господарювання приватно0

го сектору [7].

У сучасній вітчизняній науці податки в основному розг0

лядаються як джерело наповнення дохідної частини бюд0

жету через мобілізаційну та фіскальну функції, тоді як соц0

іальна та перерозподільна проявляються дедалі слабше.

Про високу фіскальність податків в Україні засвідчує

аналіз динаміки темпів росту податкових надходжень до

Зведеного бюджету (табл. 1).

Зменшення ставки податку на прибуток, що останнім

часом пропонується багатьма політиками, призведе до

збільшення інвестиційної активності, але суттєво зменшить

рівень надходжень до бюджету [5]. При цьому в короткос0

троковій перспективі ця втрата бюджетних надходжень не

зможе бути компенсована за рахунок збільшення подат0

кових надходжень, викликаних зростанням обсягів інвес0

тування. Як бачимо, зменшення ставок оподаткування не

завжди є позитивним явищем, а тому на сьогодні актуаль0

ним повинне стати використання системи податкових пільг

і стимулів.

Так, у закордонній практиці для стимулювання інвести0

ційної активності в державі або в певному регіоні часто ви0

користовуються такі інструменти пільгового оподаткування,

як: податкові канікули (період, протягом якого прибуток

підприємства оподатковується за пільговою ставкою), рег0

ресивне оподаткування, яке передбачає зменшення подат0

кової ставки в міру зростання бази оподаткування та ін. На

жаль, на сьогодні ні теоретична, ні практична база застосу0

вання зазначених податкових пільг і стимулів не є доскона0

ло розробленою, а тому проблема залишається актуальною

і потребує додаткових досліджень.

При застосуванні податкового стимулювання обов'яз0

ково потрібно враховувати той факт, що воно має тенден0

цію розповсюджуватися на будь0які види діяльності, його

важко контролювати, податкові стимули можуть бути

тільки тимчасовим явищем, а тому вони повинні надава0

тися в чітко визначених на законодавчому рівні напрям0

ках. Одним із напрямів збільшення обсягів інвестиційної

діяльності в Україні є залучення іноземних інвестицій в її

регіони. Для збільшення обсягів іноземного інвестуван0

ня необхідною умовою є стабільна законодавча база та

ефективна податкова політика. На сьогодні законодав0

ство України стосовно режиму іноземного інвестування

містить багато суперечностей, які, в свою чергу, не впли0

вають позитивно на збільшення обсягів іноземного інве0

стування.

Не відчувають іноземні інвестори і особливого зменшен0

ня податкового тягаря. Всі податкові заходи, які викорис0

товуються на сьогодні в Україні, не є стабільними і не дають

можливості інвесторам вільно та довгостроково вкладати

капітал в ту чи іншу галузь, регіон. Для стимулювання іно0

земного інвестування потрібно не тільки впровадження

пільгового оподаткування, але й гарантії стабільності подат0

кового законодавства у майбутньому.

ВИСНОВКИ
Податкова політика сьогодні не відповідає міжнарод0

ним стандартам, а тим самим не сприяє збільшенню обсягів

іноземного інвестування. Для вирішення цієї проблеми по0

трібна розробка механізму податкового регулювання інвес0

тиційної діяльності як на міжнародному, так і на національ0

ному рівні. Саме тому на сьогодні актуальним є впроваджен0

ня нових податкових засобів (інструментів), стимулів, пільг,

які б, в свою чергу, були адаптовані для умов транзитивної

економіки України, та їх апробацію на всіх рівнях: на рівні

підприємства, регіону, галузі, країни, а також забезпечення

максимальної стабільності українського законодавства, що

є необхідною передумовою створення сприятливого кліма0

ту для залучення іноземних інвестицій в Україні.

Отже, при проведенні податкової політики держава має

стати партнером промислових підприємств, надавати допо0

могу інноваційним виробництвам, підтримувати наявних та

потенційних інвесторів, сприяти залученню інвестицій. Ство0

рювати таке макросередовище, яке б сприяло ефективно0

му розвиткові мікросфери, стабілізації, стимулюванню інве0

стиційно0інноваційної діяльності та піднесенню національ0

ної економіки.

Література:

1. Економіка України: стратегія і політика довгостроко0

вого розвитку / [В.М. Геєць, В.П. Александрова, Т.І. Арть0

омова та ін.]; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. —

К.: Фенікс, 2003. — 1008 с. /с. 9610986/

2. Лисяк Л.В. Міжбюджетні трансферти як інструмент

забезпечення соціально0економічного розвитку регіонів /

Л.В. Лисяк, М.К. Дяченко // Науковий вісник Чернігівсько0

го державного інституту економіки і управління. Серія 1:

Економіка. — 2012. — Вип. 2. — С. 55—59.

3. Майорова Т.В. Про стан та шляхи активізації інвести0

ційного процесу в Україні / Т.В. Майорова // Фінанси Ук0

раїни, — 1996. — № 12. — С. 19—25.

4. Роль держави у довгостроковому економічному

зростанні / [О.Ю. Болховітінова, Б.Є. Кваснюк, С.І. Кірєєв

та ін.]; за ред. О.Ю. Болховітінової. — К.; Х.: Форт, 2003. —

424 c. /с. 405—418/

5. Савченко А. Податок на прибуток підприємств як

інструмент інвестиційної політики держави / А. Савченко,

Н. Москалюк // Економіка України. — 2003. — № 3. — С.

22—28.

6. Юрій С. Фінанси / С. Юрій, В. Федосов. — К.: Знан0

ня, 2008. — 611 с.

7. Сайт Державної казначейської служби України [Элек0

тронный ресурс]. — Режим доступа: www.treasury.gov.ua/

main/uk/publish/category/22813

References:

1. Geec, V.M. Alekcandrova, V.P. Artemova, T.E. Bajal,

U.M. and Baranovckey, O.E. (2003), Ekonomeka Ukraeny:

ctrategiy e poleteka dovgoctrkovogo rozvytku [Economy of

Ukraine: Strategy and Politics dolhosrochnoho development],

Feneks, Kyiv, Ukraine.

2. Lysiak, L.V. and Diachenko, M.K. (2012), "Inter0

governmental transfers as a tool for socio0economic

development of regions", Naukovyj visnyk Chernihivs'koho

derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia, vol. 2, pp. 55—

59.

3. Majorova, T.V. (1996), "On the state and how to enhance

the investment process in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 12,

pp. 19—25.

4. Bolhovetenova, O.U. Kvacnuk, B.E. Kereev, S.E. Lunena,

E.O. and Marenko, A.V. (2003), Rol' derjavy u dovgoctroko0

vomu ekonomechnomu zroctanne [The role of the state in the

long0term growth], Fort, Kyiv, Ukraine.

5. Savchenko, A. Moskaliuk, N. (2003), "Corporate income

tax as an instrument of state investment policy", Ekonomika

Ukrainy, vol. 3, pp. 22—28.

6. Ureiy, S. Fedosov, S. (2008), Finansy [Finance], Znanny,

Kyiv, Ukraine.

7. State Treasury Service of Ukraine (2013), "Performance

indicators of the State and the consolidated budget of Ukraine

for 2007—2011", available at: http://www.treasury.gov.ua/

main/uk/publish/category/22813 (Accessed 15 december

2013).

Стаття надійшла до редакції 23.12.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

99

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення вартості компанії є одним із найбільш

важливих завдань у галузі корпоративного управління,

адже це дає можливість оцінити рівень конкуренто0

спроможності та успішності фірми на ринку. Сам процес

визначення вартості здійснюється з конкретною метою

(обчислення ціни продажу, страхування майна, отриман0

ня кредиту тощо), що і зумовлює вибір методу оцінки

вартості.

Світовий досвід визначення вартості бізнесу пропо0

нує нам безліч методів до оцінювання вартості компанії,

проте незважаючи на це, дане питання досліджено не в

повній мірі. Зокрема необхідно зазначити, що під час

оцінки вартості підприємств на сучасному етапі біль0

шість із розроблених підходів не використовуються, або

використовуються дуже рідко, внаслідок чого фор0

мується неповна та не відповідна до ринкових умов

вартість капіталу.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЙ
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MODERN VALUATION MODELS

Під час вибору методу оцінювання компанії дуже важливо обрати прийнятну модель, адже
вибір непридатної моделі оцінки може призвести до переоцінки чи недооцінки бізнесу, що,
зокрема, зумовлено особливостями функціонування самої компанії, негативними змінами ко#
н'юнктури ринку, а також неправильним формулюванням призначення оцінювання. У статті роз#
глянуто основні підходи до оцінювання бізнесу: затратний, дохідний та ринковий. Досліджено
основні методи в межах кожного підходу, виявлено їх основні переваги та недоліки. На при#
кладі обраної компанії здійснено аналіз практичної придатності низки моделей та перевірено
їх адекватність. Також було проаналізовано причини нерівномірності отриманих результатів,
було усунуто недоліки, пов'язані з цим та розраховано зважене за всіма моделями значення,
яке можна використовувати для визначення вартості компанії під час злиття та поглинання,
викупу акцій, визначення величини премій акціонерам компанії, що поглинається тощо.

When we select method of evaluation, it is very important to choose a suitable model, because the
choice of valuation models may lead to an overestimation or underestimation of business, in particular
due to the peculiarities of company's functioning, adverse changes in market conditions and wrong
purpose formulation of valuation. The article reviews the main approaches to the valuation — there
are cost, income and market#based valuation. We analyzed basic methods within each approach,
found their main advantages and disadvantages. In the example of selected company we checked
the suitability of a number of models and tested their adequacy. It also analyzes the causes of non#
uniformity of the results there were eliminated drawbacks related to this process, were calculated
value for all models that can be used to determine the value of the company during mergers and
acquisitions, repurchase shares, the determination of the premium to shareholders etc.

Ключові слова: оцінка вартості, вільні грошові потоки, модель дисконтування дивідендів, метод муль#

типлікаторів, метод залишкових доходів.

Key words: valuation, free cash flow, dividend discount model, multiples, residual income.

На сьогодні вже фінансовими аналітиками набуто

позитивний досвід у забезпеченні адекватної ринковим

умовам оцінки бізнесу, визначення витрат на інвестиції

тощо. Саме оцінювання вартості компанії стає інструмен0

том, який створює умови для своєчасного прийняття та

коригування управлінських дій при коливання ринкової

кон'юнктури. Також питання правильної оцінки вартості

компанії може бути вирішальним в ситуації вирішення

проблеми проводити фінансову санацію чи припиняти

його діяльність. Для України актуальність цієї тематики

пов'язана з тим, що оцінити вартість підприємства в країні

з трансформаційною економікою дуже складно.

На практиці застосовують чітко визначену класифі0

кацію підходів до визначення вартості компанії за по0

передньо визначеними вихідними даними, при цьому

компанія як бізнес і компанія як майновий комплекс оці0

нюються практично за однаковими підходами, однак

зміст методів у рамках підходів істотно відрізняється.
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Таблиця 1. Підходи та методи оцінки вартості компанії

Джерело: [5; 3].

Метод Характеристика методу Переваги Недоліки
Затратний підхід

Метод чистої 
балансової вартості 

Найпростіший метод оцінювання активів компанії. 
Щоб отримати чисту балансову вартість активів, 
від значення валюти балансу віднімають всі 
короткострокові та довгострокові зобов'язання 
підприємства. У підсумку визначається вартість 
власного капіталу компанії, тобто значення чистої 
балансової вартості активів 

• Простий у застосуванні • Не відображає потенційних 
прибутків активів. 
• Результати оцінювання швидко 
стають недійсними в умовах інфляції. 
• Оцінювання активу може не 
відповідати його ринковій вартості 
за рахунок зносу 

Метод скоригованої 
балансової вартості 

Більш удосконалений метод оцінювання компанії. 
Містить результат переоцінювання, який коригує 
залишкову вартість активів на фактор інфляції. При 
визначенні вартості компанії проводиться 
переоцінювання її активів з введенням отриманого 
результату цієї переоцінювання в баланс: з боку 
активів – сума переоцінювання, з боку пасивів – 
резерв переоцінювання 

• Можна застосовувати при високих 
темпах інфляції. 
• Адекватно відображає структуру 
активів відносно ринкових цін, що 
склалися на них 

• Не відображає потенційних 
прибутків. 
• Доволі складний, якщо дані 
обліку обмежені. 
• Найважливіші активи повинні 
бути переоцінені індивідуально на 
основі різних коефіцієнтів 

Метод чистої 
вартості 
матеріальних 
активів 

Передбачає коригування матеріальних активів на 
рівень інфляції 

• Дає реальну ринкову оцінку 
матеріальних активів. 
• Найбільш прийнятний для 
підприємств з незначними 
нематеріальними активами 

• Не відображає потенційного 
прибутку. 
• Не прийнятний для оцінювання 
бізнесу підприємств зі значними 
нематеріальними активами та 
інтелектуальною власністю 

Метод вартості 
заміщення 

Оцінює підприємство, виходячи з витрат на повне 
заміщення її активів при збереженні її 
господарського профілю. Метод орієнтований 
тільки на оцінку матеріальних активів і 
прийнятний для капіталомістких підприємств 

• Поточне ринкове оцінювання 
вартості витрат на відновлення 
підприємства 

• Не відображає потенційного 
прибутку. 
• Не дає оцінювання 
нематеріальних активів 

Метод відновної 
вартості 

При використанні цього методу розраховують всі 
витрати, необхідні для створення точної копії 
оцінюваної фірми, що розглядаються як відновна 
вартість (на відміну від попереднього методу, цей метод 
враховує вартість нематеріальних активів, таких як 
авторські права, патенти, комп'ютерні програми і т.п.) 

• Поточна ринкова оцінювання 
вартості витрат на відновлення 
підприємства. 
• Облік вартості нематеріальних 
активів 

• Не відображає потенційного 
прибутку. 
• Не відображає максимальної 
корисності підприємства в умовах 
застосування сучасного НТП 

Метод ліквідаційної 
вартості 

Використовується у випадку, коли фірма припиняє свої 
операції, розпродує активи і погашає свої зобов'язання. 
Метод дає найнижчу цифру оцінки і дає змогу 
визначити нижній рівень вартості бізнесу 

• Визначення ціни підприємства та 
його активів при прискореній 
ліквідації (в екстремальних умовах) 

• Не відображає потенційного 
прибутку.  
• Не дає найбільш оптимальної 
ринкової ціни 

Дохідний підхід
Метод капіталізації 
чистого доходу 

Визначає потік доходу і перетворює його в поточну 
вартість шляхом застосування норми капіталізації. 
Норма капіталізації – це по суті кілька спрощений 
коефіцієнт дисконтування. Його, як правило, 
застосовують за умови, що дохід надходить 
рівномірно 

• Враховує майбутній дохід. 
• Простота в розрахунках. 
• Можливість визначення вартості 
підприємства в залежності від зміни 
ставки капіталізації  

• Можливі помилки в 
розрахунках. 
• Неможливість застосування при 
визначенні оцінювання підприємств, 
що не отримують дохід 

Метод 
дисконтування 
дивідендів 

Застосовується для оцінювання компанії, акції якої 
котируються на фондовому ринку. 

• Враховує майбутній дохід. 
• Зручність для оцінювання 
підприємств, що публікують 
фінансові звіти по дивідендах 

• Можливі помилки в 
розрахунках. 
• Неможливість застосування при 
визначенні оцінювання підприємств, 
що не отримують дохід 

Метод залишкового 
доходу 

Метод грунтується на отриманні додаткового 
прибутку від гудвілу [5] 

• Відображає майбутні доходи в 
оцінюваній вартості 
• Дозволяє визначити вартість 
нематеріальних активів 
• Можна застосовувати при нестійких 
доходах у майбутньому 

• Орієнтований на оцінювання 
інтелектуальної власності 
(спеціалізований метод), не є 
універсальним 

Метод 
дисконтування 
грошового потоку 

Метод дає змогу реальніше оцінити майбутній 
потенціал підприємства. Як дисконтований дохід 
використовується або чистий дохід, або грошовий 
потік. Вартість підприємства дорівнює вартості 
чистих активів, сумі вартостей всіх його активів 
(матеріальних і нематеріальних) за вирахуванням 
зобов'язань 

• Дає змогу реальніше оцінити 
майбутній потенціал підприємства. 
• Універсальний метод. 
• Розглядає конкретний 
період і динаміку зміни доходів. 
• Розглядає інтереси власника і 
кредитора 

• Можливі помилки в прогнозах. 
• Можливі помилки при виборі 
коефіцієнта дисконтування 

Ринковий (порівняльний) підхід
Метод галузевих 
коефіцієнтів 

Застосовується при наявності даних по галузі. 
Базується на використанні рекомендованих 
співвідношень між ціною бізнесу підприємства і 
фінансовими параметрами. 

• Дає реальну ринкову оцінку, 
виходячи з інформації, що 
отримується з ринку аналогічних 
компаній. 
• Дає змогу превентивно підготувати 
інформаційну базу реалізації методу 

• Отримання хибного результату 
при визначених стратегіях компанії

Метод порівняння 
продажів 

Ґрунтується на використанні ціни придбання 
підприємства – аналога загалом чи його 
контрольного пакета акцій 

• Аналогічно до методу галузевих 
коефіцієнтів 

• Трудомісткий. 
• Неможливо використовувати, 
якщо немає інформації про операції 
купівлі-продажу фірм-аналогів  
або нерозвинений ринок  
купівлі-продажу підприємств 

Метод 
мультиплікаторів 
(метод ринку 
капіталів) [5] 

Доцільно використовувати для оцінювання 
закритих компаній, акції яких не котирують на 
біржі. Для них використовують дані про прибутки 
та ціни на акції аналогічних компаній 

• Добрі результати при оцінці великих 
акціонерних товариств 

• Можливий невизначений 
результат для оцінювання закритих 
акціонерних товариств 
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній науковій літературі досить детально про0

ведений аналіз методичних підходів до застосування ме0

тодів визначення вартості бізнесу, про що свідчать ро0

боти вітчизняних та зарубіжних авторів щодо обраної

проблематики, які досліджують поряд з традиційними

методами (ринковий (порівняльний), доходний, затрат0

ний) і застосування інших методик.

Дослідження особливостей застосування перерахо0

ваних вище підходів до оцінки вартості бізнесу відоб0

ражено у наукових працях таких авторів, як: К. Мерсер,

Т.У. Хармс, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін, Дж. Пін0

то, І. Генрі, Дж. Д. Стоу, В.Е. Єсіпов, Т.А. Єрофєєва,

Б.М. Голодец, А.П. Ларченко.

Значну увагу на основних умовах визначення вар0

тості компанії у своїй праці зосереджують К. Мерсер,

Т. Хармс, використовуючи модель дисконтованого гро0

шового потоку і модель Гордона [7, с. 156]. Основна

мета такого глибокого дослідження — краще розумі0

ння основних інструментів процесу оцінювання та про0

ведення фінансово0аналітичних розрахунків. Автори

доводять, що дані моделі можуть бути використані для

забезпечення процесу інтегрованого оцінювання бізне0

су.

Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін (автори книги

"Стоимость компаний: оценка и управление") наводять

не тільки основні підходи до оцінки бізнесу, але і вказу0

ють на переваги та недоліки кожної з них, їх можливості

і обмеження, а також способи комбінування цих мето0

дик з метою отримання оптимального результату [5, с.

432—444].

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті досліджено основні моделі оцінювання вар0

тості компаній на сучасному етапі, визначено переваги і

недоліки щодо кожної з них, а та0

кож розглянуто особливості за0

стосування деяких з них на прак0

тиці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Оцінювання бізнесу — це ви0

значення вартості бізнесу як май0

нового комплексу, здатного при0

носити прибуток його власникові.

При проведенні оціночної експер0

тизи визначається вартість всіх ак0

тивів компанії: нерухомого майна,

машин і устаткування, складських

запасів, фінансових вкладень, не0

матеріальних активів. Крім того,

окремо оцінюється ефективність

роботи компанії, її колишні, су0

часні і майбутні доходи, перспек0

тиви розвитку і конкурентне сере0

довище на цьому ринку, а потім

оцінювана компанія порівнюється

з підприємствами0аналогами. На

підставі такого комплексного ана0

лізу реально оцінюють бізнес, як

майновий комплекс, здатний приносити прибуток [2, с.

23].

Виділяють такі основні підходи до оцінювання вар0

тості компанії [2, с. 29]:

1. Доходний — підхід, який заснований на оцінці

майбутніх доходів підприємства, тобто оцінка вартості

підприємства, що грунтується на визначенні теперіш0

ньої вартості очікуваних вигод (доходів, грошових по0

токів) від володіння корпоративними правами підприє0

мства;

2. Витратний (майновий) — підхід, що заснований

на уявленні про підприємство як цілісний майновий

комплекс, вартість якого визначається різницею між

вартістю активів підприємства та його зобов'язання0

ми;

3. Порівняльний (ринковий) — підхід, який грун0

тується на тому, що вартість підприємства — це реаль0

на ціна продажу аналогічного підприємства, тобто роз0

рахунок вартості підприємства відбувається на основі

результатів його зіставлення з іншими бізнес0аналога0

ми.

У таблиці 1 наведено основні підходи та методи

оцінки вартості компанії.

Розглянемо деякі з описаних вище методів на

практиці. Однією із найбільш поширених груп методів,

що застосовуються до оцінки вартості компанії за до0

ходним підходом, є група методів дисконтування гро0

шових потоків (Discounted Cash Flow, DCF) [1, с. 6—

23]. Ця група методів розглядає вартість компанії як

суму генерованих нею грошових потоків протягом

прогнозного періоду інвестування. Інвестору така гру0

па методів дозволяє розрахувати вартість майбутніх

доходів компанії і оцінити доцільність вкладень в її

акції.
У залежності від того, які грошові потоки розгля0

датимуться виділяють наступні методи [1, с. 25]:

Таблиця 2. Обчислення середньозваженої вартості капіталу
для компанії Chevron (2014—2018 рр.)

Джерело: побудовано автором за даними [8; 9].

Показник Позначення у 
формулі 

2014 2015 2016 2017 2018 

Вартість позикових 
коштів, %  3,191 3,188 3,188 3,190 3,190 

Ставка податку, % Tax rate 40 40 40 40 40 
Вартість позикових 
коштів, зважених на 
податкову ставку, % 

 1,782 1,913 1,913 1,914 1,914 

Безризикова ставка 
доходності, %  2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Очікувана ринкова 
доходність  
(1950 – 2014 рр.), % [11] 

 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Коефіцієнт чутливості 
активу  1,12 1,16 1,1 1,06 1,14 
Вартість капіталу, % (1)  7,52 7,69 7,43 7,26 7,61 
Ринкова вартість боргу, 
млрд дол. США 

D 108,581 123,004 137,947 150,865 163,920

Ринкова вартість 
капіталу, млрд дол. США 

E 237,956 182,556 202,057 222,240 243,340

Загальна сума капіталу D+E 346,537 305,560 340,004 373,105 407,260
Середньозважена 
вартість капіталу, % ( 2) 

WACC 6,164 5,880 5,711 5,615 5,830 
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— метод вільних грошових потоків

для фірми (Free cash flow to the firm

(FCFF));

— метод залишкового доходу

(Residual income);

— модель дисконтування диві0

дендних виплат (Dividend discount

model).

Основні етапи оцінки вартості

компанії за методом дисконтованих

вільних грошових потоків для фірми

(FCFF) передбачають [1, с. 113—

140]:

1. Визначається прогнозний період

інвестування в акції аналізованої ком0

панії (як правило — 5 років).

2. Аналізуються перспективи ком0

панії і темпи її подальшого зростання

(growth rate0g) в прогнозний (протягом

5 років) період.

3. Оцінюються ризики вкладень

і визначається необхідна інвестору

норма прибутковості або ставка дис0

контування (discount rate) (зазвичай

для цього використовується модель

оцінки вартості активів  САРМ

(Capital Asset Pricing Model) або мо0

дель арбітражного ціноутворення

(APT).

Вартість капіталу за моделлю CAPM

розраховується за наступною форму0

лою (дану модель будемо використо0

вувати для наших розрахунків) [5, c. 41]:

          (1),

де  — очікувана ставка доходності на ак0

тив;

 — безризикова ставка доходності;

 — коефіцієнт чутливості активу до зміни ринко0

вої дохідності;

  — очікувана доходність ринкового портфе0

ля.

Далі розраховується середньозважена вартість ка0

піталу для компанії (Weighted average cost of capital

(WACC)) [7]:

 (2),

де E — власний капітал компанії;

D — позикові кошти компанії;

— очікувана доходність власного капіта0

лу;

 — вартість позикових коштів;

Tax rate — ставка податку на прибуток.

4. За результатами звітів компанії оцінюється вели0

чина вільного грошового потоку (Free Cash Flow to the

firm, FCFF) [1, c. 1220124]:

FCFF=NI + NCC + Int(1 − Tax rate) − FCInv – WCInv (3),
де NI — чистий прибуток, доступний для акціонерів
NCC — чисті безготівкові витрати (наприклад, амор0

тизаційні відрахування);
Int(1 — Tax rate) — витрати на відсоткові платежі,

скориговані на податок на прибуток;

FCInv — інвестиції в основний капітал;

WCInv — інвестиції в робочий капітал;

5. Виходячи з отриманого вільного грошового по0

току на власний капітал (FCFE) і очікуваних темпів їх зро0

стання, розраховують приведену вартість майбутніх гро0

шових потоків компанії для кожного року прогнозного

періоду (протягом 5 років) [6]:

(4)

та приведену термінальну або кінцеву вартість бізне0

су (Discounted Terminal Value) [1, c. 133]:

 (5).

7. Вартість компанії (Firm Value) обчислюється за

формулою:

(6).

8. Проте оскільки дана вартість містить і розмір бор0

гу компанії, то для оцінки вартості капіталу зменшити її

на ринкову вартість боргу (Market value of debt)) [1, c.

146]:

(7).
Розглянемо особливості застосування даної моделі

на прикладі оцінки вартості американської компанії

Chevron, основна галузь діяльності видобуток нафти і

гази.

Розрахуємо вартість капіталу за моделлю CAPM за

формулою (1) і середньозважену вартість капіталу за

Показники 
Позначення у 

формулі 
2014 2015 2016 2017 2018 

Чистий дохід, 
доступний акціонерам 

NI  24714  27386  30482  3002  35096  

Амортизаційні 
відрахування 

+NCC  15415  16672  17885  9070  20213  

Витрати на відсоткові 
платежі, скориговані на 
податок на прибуток 

+ Int(1 − Tax rate) 127  185  256  58  499  

Інвестиції в основний 
капітал 

- FCInv 38365  38748  39463  9857  40256  

Інвестиції в робочий 
капітал 

- WCInv 2017  1568  2801  187  3141  

Вільні грошові потоки 
для фірми 

FCFF  -127  3927  6359  1386  12412  

Дисконтовані вільні 
грошові потоки (ставка 
дисконтування=WACC)

DFCFF  -120  3517  5403  170  9475  

Дисконтована 
термінальна вартість 
фірми 

 
Terminal Value 

 195435 

Вартість фірми Firm Value   240473  
Ринкова вартість боргу Market value of 

debt 
 3826  

Вартість фірми за 
вирахування боргових 
зобов’язань  

Equity Value   236647  

Таблиця 3. Розрахунок вільних грошових потоків для компанії
Chevron (2014—2018 рр.), млн дол. США

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків та [8].
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формулою (2), при цьому за безризикову ставку доход0

ності ( ) приймаємо доходність за 100річними амери0

канськими облігаціями [9], а вартість позикових коштів

( ) — це доходність за корпоративними облігація0

ми Chevron (табл. 2).

Розрахуємо значення вільних грошових потоків

для фірми (FCFF),враховуючи, що очікуваний

середньостроковий темп зростання становить 1%

(g=1%), що обумовлено особливостями функціону0

вання нафтогазової галузі, розрахунок прогнозних

даних здійснюємо на основі побудованих самостійно

прогнозів балансу та звіту про фінансовий результат

(табл. 3).

Якщо розділимо отримане значення на кількість

акцій, що зараз розміщені на фондовому ринку (1,9

млрд), то отримаємо вартість акції у розмірі 115,13 дол.

США. Порівнявши дане значення із ринковим 114,41

дол. США [11], можемо побачити, що вартість компанії

є недооціненою, проте незначною мірою, лише на 0,632

%, тому у випадку надання інвестиційних рекомендацій

можна порадити власнику даної акції не продавати її,

оскільки по суті розрахункова вартість компанії і рин0

кова фактично збігаються.

Для перевірки адекватності отриманих результатів

застосуємо також метод залишкового доходу. Тра0

диційні фінансові звіти про прибутки та збитки призна0

чені для відображення доходів, доступних власників, як

результат, чистий прибуток включає витрати на капітал

(дивіденди та інші витрати на капітал не віднімаються).

Економічна концепція залишкового доходу, з іншого

боку, зменшує дохід на витрати на капітал, даний ме0

тод вимірює потенційні витрати акціонерів. Метод за0

лишкового доходу була запропонована як модель вирі0

шення проблеми неврахування гудвілу стандартами бух0

галтерського обліку.

Для обчислення вартості компанії за методом за0

лишкового доходу використовується та сама теорія дис0

контова них грошових потоків, що і у попередній мо0

делі, проте залишковий дохід обчислюється іншим спо0

собом [1, c. 247—249]:

RI=Net income — Equity charge            (8),

де RI — залишковий дохід;

Net income — чистий прибуток;

Equity charge — витрати на капітал.

Витрати на капітал у свою чергу можна розрахува0

ти за формулою [1, c. 248 ]:

     (9),

де  — балансова вартість власного капі0

талу;

 — вартість капіталу.
Вартість компанії розраховуватиметься за наступ0

ною формулою [1, c. 255]:

Equity value=
=

(10),

де  — сума дисконтованих залишкових до0

ходів за 5 років прогнозного періоду;

Таблиця 4. Розрахунок вартості фірми Chevron за методом залишкових доходів
(2014—2018 рр.), млн дол. США

Показник Позначення 
у формулі 2014 2015 2016 2017 2018 

Балансова 
вартість 
капіталу 

Book value 
165,02307 182,55553 202,05701 222,23976 243,33969 

Чистий 
прибуток Net income 18,71402 17,38625 20,48265 23,62340 26,63212 
Вартість 
капіталу, %  7,52 7,69 7,43 7,26 7,61 
Витрати на 
капітал (9) 

Equity 
charge 12,41106 14,04655 15,02092 16,13550 18,51231 

Залишковий 
дохід (8) RI 6,30296 3,33970 5,46173 7,48790 8,11981 
Дисконтований 
залишковий 
дохід 

DRI 
5862,09 2884,17 4390,39 5611,69 5655,05 

Сума 
дисконто- 
ваних 
залишкових 
доходів 

∑DRI 

 24403,39 
Балансова 
вартість 
капіталу  
2013 року 

Book value 
2013 

 149113,00 
Дисконтована 
термінальна 
вартість 

 
Terminal 

value  
86439,80 

Вартість 
капіталу Equity value  259956,19 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків та [8].
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 — балансова вартість капіталу фірми за

попередній до прогнозного період.

Розглянемо розрахунок даного методу для компанії

Chevron (табл. 4).

Розділивши отримане значення на кількість акцій,

що зараз розміщені на фондовому ринку (1,9 млрд дол.

США), отримаємо вартість акції у розмірі 129,98 дол.

США. Якщо порівняємо дане значення із ринковою вар0

тістю акції 114,41 дол. США, можемо побачити, що

вартість компанії є недооціненою на 13,61%, тому якщо

слідувати теорії, що ціна з часом досягне своєю спра0

ведливою вартості, то необхідно купувати акції даної

компанії, оскільки з часом її вартість тільки зростатиме

до моменту досягнення розрахованого нами рівня.

Не менш важливою моделлю концепції дисконто0

ва них грошових потоків є модель дисконтування ди0

відендів (Dividend discount model). Дана модель за оц0

інками експертів є дуже вадливою та необхідною для

адекватної оцінки вартості компанії та входить у топ0

5 використовуваних моделей за підсумками 2003—

2013 рр.

Якщо компанія сплачує різні за розміром дивіден0

ди протягом прогнозного періоду, то необхідно засто0

сувати наступну формулу [4]:

  (11),

де  — дивіденди, сплачені компанією за відпо0

відний період.

Якщо ж компанія передбачає, що її дивідендні вип0

лати зростатимуть відповідно до певного закладеного

коефіцієнту зростання g, то формула набуде наступно0

го вигляду (модель Гордона) [7]:

  (12).

Якщо компанія передбачає різні темпи зростання

для короткострокового ( ) та довгострокового пе0

ріодів ( ):

(13).

Розглянемо застосування моделі дисконтування

дивідендів на прикладі компанії Chevron, для розрахун0

ку вартості капіталу компанії використовуємо формулу

11 (табл. 5).

Якщо розділити отримане значення на кількість

акцій, що зараз розміщені на фондовому ринку (1,9

млрд дол. США ), отримаємо вартість акції у розмірі

82,54 дол. США. Якщо порівняємо дане значення із рин0

ковою вартістю акції 114,41 дол. США [11], можемо по0

бачити, що вартість компанії є переоціненою на 27,86%,

тому якщо слідувати теорії, що ціна з часом досягне

своєю справедливою вартості, то необхідно продавати

акції даної компанії, оскільки з часом її вартість знижу0

ватиметься до моменту досягнення розрахованого нами

рівня.

Проте дану модель не можна застосовувати, коли

компанія не здійснює дивідендних виплат.

Для отримання даних, скоригованих на змінну ко0

н'юнктуру ринку використовують найбільш ефективний

на сучасному етапі метод ринкового підходу — метод

мультиплікаторів (метод ринку капіталів) — multiples.

Розрахунок ринкової вартості капіталу компанії по0

рівняльним підходом грунтується на використанні ціно0

вих мультиплікаторів — коефіцієнтів, які відобража0

ють співвідношення між ринковою ціною підприємства

або акцій та фінансовою базою. Фінансова база муль0

типлікатора є, власне, вимірювачем, який відображає

фінансові результати діяльності підприємства, до яких

можна віднести не лише прибуток, але й грошовий

потік, дивідендні виплати, виручку від реалізації та

деякі інші.

Метод мультиплікаторів передбачає наступні етапи

обчислень:

1. Необхідно розрахувати цінові мультиплікатори

для компанії.

Таблиця 5. Розрахунок моделі дисконтування дивідендів на прикладі компанії Chevron
(2014—2018 рр.)

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків та [8].

Показник 
Позначення 
у формулі 2014 2015 2016 2017 2018 

Дивідендні виплати, 
млн дол. США 

D 7376,24 8173,84 9097,82 9850,00 10475,02 

Вартість капіталу,% 7,09 7,00 6,96 7,04 7,04 
Дисконтовані 
дивідендні виплати, 
млн дол. США 

Discounted 
dividends 

6888,094 7133,561 7423,520 7508,427 7459,467 

Сума дисконтованих 
дивідендів, млн дол. 
США 

∑DDM  36413,069 

Дисконтована 
термінальна вартість, 
млн дол. США 

 
Terminal value

 124665,947 

Вартість капіталу 
фірми, млн дол. 
США 

Equity value  161079,017 
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2. Обрати 5 компаній — конкурентів, які за ринкови0

ми характеристиками є аналогічними до обраної компанії.

3. Розрахувати цінові мультиплікатори для компаній

конкурентів та знайти середнє значення за кожним з них.

4. Знайти добуток цінових мультиплікаторів ком0

панії Chevron на середні значення за 50ма компаніями0

конкурентами.

5. Обчислити середнє значення нових цінових муль0

типлікаторів.

Вибір найбільш прийнятних цінових мультиплікаторів

визначається відповідно до особливостей функціонуван0

ня кожної конкретної компанії, розглянемо наступні з них:

— P/E (ціна/чистий прибуток) — застосовується у

тому випадку, коли прибуток порівняно високий та

відображає реальний економічний стан [1, c. 169—170];

— P/B (ціна/балансова вартість власного капіта0

лу) — є найбільш прийнятним до тих компаній, які ма0

ють на балансі значні розміри активів, і коли є міцний

зв'язок між показником балансової вартості та дохо0

дом, що генерується компанією [5, c. 148];

— P/S (ціна/обсяг продажів) — перевагою дано0

го коефіцієнта є те, що він не приймає від'ємних зна0

чень та є більш стійким до суб'єктивних факторів і зло0

вживань менеджменту компаній;

— EV/EBITDA (балансова вартість підприємства з

урахуванням всіх джерел фінансування/прибуток до

сплати амортизаційних та відсоткових відрахувань і по0

датків) — створює можливість оцінити компанії з різним

фінансовим левериджем та різним рівнем амортизацій0

них відрахувань, а також може застосовуватись до збит0

кових компаній;

— EV/S (балансова вартість підприємства з ураху0

ванням всіх джерел фінансування/обсяг продажів) —

даний показник корисний тим, що в ньому враховуєть0

ся вартість тільки інвестованих активів (тих, що знахо0

дяться в обороті) і виключаються вільні грошові кошти;

— EV/EBIT (балансова вартість підприємства з ура0

хуванням всіх джерел фінансування/прибуток до сплати

відсоткових відрахувань і податків) — може застосовува0

тися при обмеженій інформації про компанії0аналоги.

Компанія/Показник P/E P/B P/S 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Chevron 12,25 9,72 8,78 1,61 1,46 1,32 1,09 1,10 0,98 
 Chevron/Середні 
значення 0,86 0,69 0,65 0,85 0,76 0,67 0,87 0,92 0,86 
Exxon Mobil Corporation 13,82 13,74 13,16 2,38 2,46 2,56 1,14 1,01 0,86 
Conoco Philips 14,57 12,53 13,02 1,68 1,84 1,85 1,76 1,66 1,64 
Philips 66 16,78 11,03 10,01 2,28 2,20 2,26 0,32 0,29 0,28 
Hess Corp. 12,13 18,84 17,89 1,22 1,17 1,16 1,81 1,82 1,79 
Середнє значення 14,32 14,04 13,52 1,89 1,92 1,96 1,26 1,20 1,14 
Ціна акції Chevron 146,4 180,8 192,9 146,9 164,7 186,1 144,3 136,7 145,8 
Середнє значення ціни 
акції, дол. США  161,0 
Вартість капіталу 
Chevron, млн дол. США  322080 

Таблиця 6. Метод мультиплікаторів для компанії Chevron (2013—2015 рр.)

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків.

Компанія/Показник EV/EBITDA EV/S EV/EBIT 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Chevron 5,01 4,28 3,93 1,12 1,14 1,04 7,09 5,87 5,35 
 Chevron/Середні 
значення 0,78 0,78 0,73 0,93 0,74 0,64 0,95 0,81 0,77 
Exxon Mobil 
Corporation 7,43 5,99 5,95 1,15 1,05 1,10 7,91 8,22 7,70 
Conoco Philips 5,01 4,84 4,95 1,88 1,90 2,00 7,92 7,81 8,39 
Philips 66 7,96 6,17 5,94 0,30 0,27 0,28 8,06 7,05 6,49 
Hess Corp. 5,25 4,94 4,75 1,51 2,98 3,14 6,03 5,96 5,32 
Середнє значення 6,41 5,49 5,40 1,21 1,55 1,63 7,48 7,26 6,98 
Ціна акції Chevron 159,5 159,8 172,0 136,9 174,0 203,5 131,0 154,2 163,1 
Середнє значення ціни 
акції, дол. США  161,04 
Вартість капіталу 
Chevron, млн дол. 
США  322080 

Продовження таблиці 6.

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків та [8].

Модель Питома вага,% Ціна акції, дол. США 
FCFF 25 115,13
Residual income 25 129,98
Dividend discount model  25 82,54
Multiples 25 161,04
Середнє значення ціни акції з 
урахуванням часток, дол. США 122,17 

Вартість капіталу компанії, млн 
дол. США 244345 

Таблиця 7. Підсумкові значення моделей

Джерело: побудовано автором за даними табл. 3, 4, 5, 6.
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Розглянемо використання методу мультиплікаторів

на прикладі компанії Chevron (табл. 6), обравши такі

компанії0конкуренти, як Exxon Mobil Corporation,

Conoco Philips, Philips 66, Hess Corporation.

За результатами проведених розрахунків у таблиці

5, можемо побачити, що обчислена ціна акції компанії

Chevron становить 161,04 дол. США і є вищою, ніж рин0

кова ціна акції 114,41 дол. США [11] на 40,76%, отже,

вартість компанії на ринку є недооціненою і, враховую0

чи такі результати варто було б вкладати кошти в дану

компанію.

З метою отримання середнього значення вартості

акцій та компанії надамо кожній моделі вагу=25% та

розрахуємо середнє значення (табл. 7).

Отже, як бачимо, обрані моделі доходного методу

оцінки вартості компанії демонструють різні результа0

ти, проте якщо зважити їх за рівними частка, то отри0

маємо значення, що демонструє недооцінку компанії на

ринку на 6,35%.

ВИСНОВКИ
Таким чином за результатами проведеного дослід0

ження можна зробити наступні висновки:

— методи оцінки вартості підприємства на сучасно0

му етапі має ряд переваг і недоліків;

— вибір непридатної моделі оцінки може призвес0

ти до переоцінки чи недооцінки бізнесу, що, зокрема,

зумовлено особливостями функціонування самої ком0

панії, негативними змінами кон'юнктури ринку, а також

неправильним формулюванням призначення оцінюван0

ня;

— жоден із наведених вище підходів та методів не

є взаємовиключними, а доповнюють один одного (їх

поєднання дозволяє отримати більш адекватні дані

щодо вартості компанії);

— застосування розглянутих під час дослідження

моделей є обов'язковою умовою при організації таких

заходів, як злиття та поглинання, викуп акцій, визначен0

ня величини премій акціонерам компанії, що поглинаєть0

ся тощо.
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ВСТУП
В умовах динамічного розвитку фінансового ринку

та економіки в цілому, суб'єкти господарювання націлені

на залучення нових джерел фінансування та мініміза0

цію ризиків. Залучення фінансових ресурсів для зворот0

ної сторони фінансових відносин є засобом вкладення

інвестиційних коштів з метою їх примноження та хед0

жування ризиків. Застосування традиційних стратегій

формування та управління фінансовим портфелем є

далеко не новою практикою для України, втім, його роль

дещо послаблюється з появою якісно нових поглядів на

вибір інструментів до портфелю, їх комбінації та алго0

ритм управління ним відповідно до світового досвіду.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день фінансові інвестиції стають

доступними все ширшому колу потенційних інвесторів,
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набувають все більшої популярності серед зарубіжних

та вітчизняних суб'єктів господарювання та приватних

вкладників. Фінансові інвестиції, у порівнянні з реаль0

ними, є менш ризиковими та не потребують очікування

терміну окупності, тим самим дають можливість для спе0

куляції — тобто збереження та нарощення інвестова0

ного капіталу. З метою ефективного вкладення коштів

у фінансові інвестиції постає проблема формування

портфеля активів таким чином, щоб він забезпечував

задану доходність при мінімальному рівні ризику, був

прибутковим та стійким до кон'юнктурних коливань на

ринку. У зв'язку з цим пошуки оптимальних підходів до

формування ефективного фінансового портфелю є без0

перебійними, втім, для України залишаються новими та

перспективними у зв'язку з низьким, порівняно з розви0

нутими країнами, рівнем розвитку фондового ринку. З

огляду на це у статті наведено сучасні принципи форму0
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вання портфелю, що використовуються у міжнародній

практиці.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
У нестабільних умовах ринкового середовища, в

яких опинився світовий фінансовий сектор на сьогодні,

особливо гостро постає проблема використання нових

підходів до управління капіталом та ризиками при

здійсненні інвестиційної діяльності. Волатильність фон0

дового ринку збільшує ризики фінансових вкладень, тим

самим знижуючи інвестиційні інтереси. За таких обста0

вин виникає необхідність диверсифікації засобів інвес0

тування, зменшення портфельного ризику та збільшен0

ня стабільної доходності пулу інвестицій. Сучасні інве0

стиційні стратегії та механізми оцінки цінних паперів у

портфелі, засоби прогнозування коливань вартостей

активів та циклічність ринку — все це у сукупності і сис0

тематизує нові прогресивні ідеї щодо формування рен0

табельного фінансового портфеля.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування фінансового портфелю роз0

глядається у працях зарубіжних вчених таких, як Г. Мар0

ковіц, Дж. Бєйли, Е. Елтон, М. Грубер, С. Росс, У. Шарп,

Ф. Блек та ін. В Україні вагомий внесок у розвиток тео0

ретичних та практичних знань щодо формування та уп0

равління портфелем інвестицій внесли  В.Д. Базилевич,

О.Д. Вовчак, О.Д. Данілов, А.П. Дука, Т.В. Майорова,

І.П. Мойсеєнко, А.А. Пересада, Л.П. Пластун, М.О. Ру0

денко, Д.Л. Циганюк, О.Г. Шевченко, В.М. Шелудько та

інші.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні багато авторів надають власні визна0

чення портфелю фінансових інвестицій. Так, на думку

Мойсеєнко І., фінансовий портфель — це вибір різного

виду та розміру інвестицій, що перебувають у розпоряд0

женні (володінні) інвестора [12, с. 34]. Пересада А. та

Шевченко О. розкривають сутність даної категорії че0

рез портфельні інвестиції як господарські операції, які

передбачають придбання цінних пaпepiв, деривативів та

інших фінансових активів за кошти на фондовому рин0

ку (за винятком операцій із купівлі активів як безпосе0

редньо платником податку, так i пов'язаними з ним осо0

бами, в обсягах, які перевищують 50 % загальної суми

акцій, емітованих іншою юридичною особою, які нале0

жать до прямих інвестицій) [13, с. 82].

Згідно з визначенням Дуки А., фінансовий портфель

— це конкретна структура обраної інвестиційної діяль0

ності, з приводу спеціально підібраного набору конк0

ретних інвестиційних інструментів (активів), прийнятих

до реалізації в межах окресленої стратегії розвитку

підприємства та дотримання пропорцій розподілу інве0

стованого капіталу між ними. У спрощеному розумінні

інвестиційний портфель становить визначену сукупність

об'єктів фінансового та реального інвестування, що

формується відповідно до попередньо розробленої

інвестиційної стратегії, залежно від інвестиційних цілей

розвитку фірми [10, с. 48].

Здійснення фінансових інвестицій пов'язане з рядом

особливостей, основні з яких такі:

1) фінансові інвестиції є незалежним видом госпо0

дарської діяльності для підприємств реального секто0

ра економіки;

2) фінансові інвестиції використовуються підприє0

мствами реального сектора для отримання додатково0

го інвестиційного прибутку при використанні вільних

грошових активів (цей притік особливо важливий для

періодів, коли тимчасово вільний капітал не може бути

ефективно використаний для розширення операційної

діяльності) і для їх захисту від інфляції;

3) фінансові інвестиції дозволяють підприємству

провести різну інвестиційну політику: від надто консер0

вативної до надто агресивної і вибрати інструменти інве0

стування з набору, що є на ринку з широким діапазо0

ном значень "прибутковість — ліквідність" і прибут0

ковість — ризик (від безризикових інструментів до спе0

кулятивних інструментів з високим ризиком);

4) процес управління фінансовими інвестиціями доз0

воляє ухвалювати рішення з допомогою більш простих

і менш тривалих процедур управління, на відміну від

реальних інвестицій, пов'язаних з істотними витратами

на підготовку інвестиційних проектів;

5) у зв'язку з більш високою мінливістю кон'юнкту0

ри фінансових ринків, порівняно з товарними ринками,

прийняття рішень з фінансових інвестицій носить більш

оперативний характер [12, с. 37].

Основна мета формування інвестиційного портфе0

ля полягає у забезпеченні реалізації найдохідніших

фінансових інвестицій.

Метою оптимізації портфеля цінних паперів є фор0

мування такого портфеля цінних паперів, який би відпо0

відав вимогам підприємства як дохідністю, так і за ри0

зикованістю, що досягається шляхом збільшення кіль0

кості цінних паперів в портфелі [8, с. 462].

За визначенням О.Д. Данілова, ефективність цілес0

прямованого формування сукупності об'єктів реально0

го та фінансового інвестування для здійснення інвести0

ційної діяльності, а отже, і портфеля інвестицій, зале0

жить від обраної стратегії [9, с. 25]. Можна стверджу0

вати, що саме якість виконання операцій з цінними па0

перами та раціональність використання інвестиційних

ресурсів є основними чинниками впливу на кінцеву якість

портфеля інвестицій.

Ґрунтуючись на практичних особливостях діяльності

компаній, серед портфельних стратегій Т. В. Майорова

виділяє два основні підходи до управління портфелями

фінансових інвестицій:

— активні інвестиційні стратегії;

— пасивні інвестиційні стратегії [11, с. 61].

Узагальнюючи такий підхід, можна стверджувати,

що активний спосіб управління фінансовим портфелем

являє собою ретельний моніторинг і негайне придбан0

ня інструментів, які відповідають інвестиційним цілям

компанії, а також швидку зміну структури інструментів,

що входять в портфель, з метою отримання додатково0

го прибутку. При пасивному підході до управління пор0

тфелем, його перегляд здійснюється періодично з ме0

тою коригування структури та складу фінансових інстру0

ментів при значних ринкових коливаннях.

Сучасні підходи до типізації портфелів і реалізації кон0

кретної економічної стратегії компанії дозволяють вико0

ристовувати таку класифікацію інвестиційних портфелів.
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За метою формування інвестиційного портфеля:

1. Портфель доходу — інвестиційний портфель, сфор0

мований за критерієм максимізації рівня інвестиційного

прибутку в поточному періоді незалежно від темпів при0

росту інвестиційного капіталу на тривалу перспективу.

2. Портфель росту — інвестиційний портфель,

сформований за критерієм максимізації темпів прирос0

ту інвестиційного капіталу на тривалу перспективу не0

залежно від рівня прибутку в поточному періоді. Інши0

ми словами, цей портфель орієнтований на забезпечен0

ня високих темпів зростання ринкової вартості підприє0

мства [9, с.176].

Стосовно ризиків виділяють:

1. Агресивний (спекулятивний, високо ризиковий)

портфель — формується за критерієм максимізації по0

точного доходу чи приросту інвестиційного капіталу не0

залежно від рівня інвестиційного ризику. Дозволяє от0

римати максимальну норму інвестиційного прибутку на

вкладений капітал, але супроводжується найвищим

рівнем інвестиційного ризику.

2. Поміркований (компромісний, середньо ризико0

вий) портфель — інвестиційний портфель, за яким за0

гальний рівень портфельного ризику наближається до

середньоринкового. Звичайно, норма інвестиційного

прибутку на вкладений капітал також наближується до

середньо ринкової.

3. Консервативний (низькоризиковий) портфель —

сформований за критерієм мінімізації рівня інвестицій0

ного ризику. Формується найбільш поміркованими інве0

сторами, практично виключає використання фінансових

інструментів, рівень інвестиційного ризику за якими пе0

ревищує середньоринковий [16].

По мірі ліквідності інвестиційних об'єктів, що вхо0

дять до складу портфеля, виділяють:

— високоліквідний портфель;

— средньоліквідний портфель;

— низьколіквідний портфель.

За умовами оподаткування інвестиційного доходу

портфелі поділяють на два типи:

— оподатковуваний портфель;

— портфель, який має пільгове оподаткування.

До складу останнього найчастіше входять окремі види

державних і муніципальних облігацій, тобто такі інвестиційні

об'єкти, дохід від яких, податками не обкладається (чи опо0

датковується за пільговою ставкою), що стимулює активність

інвесторів на ринку цих фінансових активів [15, с. 320].

Таким чином, залежно від типу та цілей інвестуван0

ня етапи формування портфеля фінансових інвестицій

містять 4 кроки (рис.1).

Кожен з етапів формування портфелю містить свій

алгоритм розрахунків, що більш детально представлені

на рисунку 2.

Рис. 1. Типова модель управління портфелем цінних паперів

Джерело: побудовано автором на основі [17, с.139].

Рис. 2. Інвестиційний процес з точки зору інвестора

Джерело: побудовано автором на основі [14].
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Найпершою моделлю для оцінки активів була мо0

дель Г. Марковіца. Він показав, що середньоквадратич0

не відхилення дохідності фінансових активів є важли0

вою кількісною характеристикою їх ризику за умови

певних припущень і запропонував формули для розра0

хунку ризику портфеля інвестицій. Марковіц кількісно

довів важливість диверсифікації для зниження ризику і

показав, яким чином можна проводити

ефективну диверсифікацію, формалізу0

вавши свій підхід у вигляді моделі, в якій

присутні дві конфліктуючі цілі інвестора:

максимізація дохідності і мінімізація ри0

зику [3, с. 82].

У. Шарп вивчав модель Марковіца,

намагаючись спростити розрахунки для

її застосування в практиці. Згідно з його

підходом існують докази того, що, вико0

ристовуючи лише кілька показників,

можна досягти майже таких самих ре0

зультатів, як і у випадку із значно

більшим набором даних, які характери0

зують цінні папери. У. Шарп припустив,

що дохідність активів визначається ком0

бінацією факторів, які були загальними

для всіх активів і факторів, що були уні0

кальними для кожного цінного папера

[18].

Грунтуючись на знаннях Г. Маркові0

ца та У. Шарпа, Елтон і Грубер запропо0

нували навіть ще простішу техніку для

диверсифікації і оптимізації портфеля,

що також дало краще розуміння вибору

цінних паперів, які слід включати в за0

гальний портфель. Згідно з їхнім підхо0

дом єдиною причиною, чому дохідності

цінних паперів є корельованими, це од0

накова реакція на ринкові зміни. Тому

вимір такої кореляції може бути здійсне0

ний при порівнянні дохідності конкрет0

ного цінного папера із дохідністю рин0

кового індексу [2].

Пізніше Росс [6, с. 358] запропонував

нову теорію, яка отримала назву теорія

арбітражного ціноутворення (Arbitrage

Pricing Theory — APT).

Для практичного застосування знань портфельної

теорії оберемо для аналізу компанію Samsung Venture

Investment і проаналізуємо її фінансовий портфель

згідно з сучасними підходами до оцінки активів.

Samsung Venture Investment — афілійована компанія

компанія Samsung Group, що працює з венчурним капі0

талом і активно інвестує в орієнтований на майбутнє

бізнес в різних галузях. Розглянемо інвестиційний пор0

тфель даної компанії станом на 1.10.2014 року. Компа0

Сфера інвестування 
Частка у 
портфелі, 

% 

Сировина 3,24 
Афілійовані компанії 5,97 
Споживчі циклічні товари 1,55 
Споживчі нециклічні товари 6,05 
Енергія 9,00 
Фінансовий сектор 24,63 
Охорона здоров’я 12,13 
Сфера послуг 13,95 
НДДКР 21,98 
Транспорт 0,98 
Комунальні послуги 0,52 

Таблиця 1. Структура фінансового портфеля
Samsung Venture Investment за галузями

станом на 1.10.2014 р.

Джерело: побудовано автором на основі [7].

Усього інструментів у 
портфелі 81 

Нові інструменти 4 

Інструменти, що зросли 13 

Інструменти, що впали 68 

Продано інструментів 5 

Загальна ринкова 
вартість портфеля 
(млн $) 

331,00 

Таблиця 2. Аналіз інструментів фінансового
портфеля Samsung Venture Investment станом

на 1.10.2014 р.

Джерело: побудовано автором на основі [7].

Компанія 
Вартість 
акцій, тис 

$ 

Зміна 
вартості 
акцій, % 

Загальна 
кількість 

акцій, якими 
володіє 
компанія 

Вартість 
акції, $ 

APPLE INC 16429 30,34 138060 119,00

MERCK & CO INC NEW 14536 27,27 243280 59,75

PROCTER & GAMBLE CO 12075 -1,19 135860 88,88

DISNEY WALT CO 9733 -1,17 105890 91,92

GENERAL ELECTRIC CO 9185 -1,19 341830 26,87

JPMORGAN CHASE & CO 909 -1,16 150650 6,03

CATERPILLAR INC DEL 8768 -1,17 82880 105,79 

HONEYWELL INTL INC 8206 -1,17 82820 99,08

WAL-MART STORES INC 8177 -1,16 96220 84,98 

PFIZER INC 8036 -1,2 258380 31,10

MASTERCARD INC 7705 -1,16 89010 86,56

GOLDMAN SACHS GROUP
INC 

7354 -1,17 39010 188,52

PNC FINL SVCS GROUP 
INC 

7332 -1,15 83260 88,06

EXXON MOBIL CORP 7299 -1,14 77250 94,49

MICROSOFT CORP 6909 -33,5 144700 47,75

CITIGROUP INC 6629 37,12 122460 54,13

UNITEDHEALTH GROUP 
INC 

6439 -1,16 65630 98,11

BANK AMER CORP 6346 38,47 370910 17,11

VERIZON 
COMMUNICATIONS INC 

6248 -1,17 124860 50,04

BERKSHIRE INC DEL 5739 -1,17 387260 14,82 

Таблиця 3. Структура фінансового портфеля Samsung
Venture Investment (20 акцій компаній з найбільшою

питомою вагою) станом на 1.10.2014 р.

Джерело: побудовано автором на основі [4; 5].
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нія диверсифікує свої активи, вкладаючи в різні галузі

економіки (табл.1). Тим не менш, найбільшу частку все

ж таки займає фінансовий сектор.

Оскільки дана компанія має тісний зв'язок з безпо0

середнім ІТ виробництвом, цілком виправданим є пито0

ма вага в 22% інвестицій в НДДКР. Також виходячи з

послуг ремонту, які за гарантією надає Samsung, сфера

послуг займає вагому частку у структурі портфеля за

сферами економічної діяльності.

Якщо розглядати даний портфель у динаміці з точ0

ки зору активного управління, то бачимо, що компанія

постійно здійснює моніторинг власного портфеля з ме0

тою ефективного впливу на нього (табл. 2).

Загальна ринкова вартість портфеля компанії ста0

ном на 1.10.2014 склала 331 млн $. Аналізуючи у істо0

ричному розрізі даний портфель, то його вартість за

останній рік зросла з 295 млн $. Загалом до нього вхо0

дить 81 тип активів, однак для спрощення аналізу обе0

ремо 20, що мають найбільшу питому вагу (табл. 3).

Аналізуючи портфель компанії, можемо вирізнити

тенденцію до купівлі акцій відомих та відносно стабіль0

них компаній. Тобто, не дивлячись на потужний арсе0

нал активів, компанія не ризикує підтримувати новий

бізнес, вкладаючи кошти у "старт0апи" або якісно нові

бізнес0ідеї. З одного боку дану стратегію можна трак0

тувати як консервативну, оскільки до портфеля входять

так звані "блакитні фішки", а з іншого боку, на сьо0

годнішній день світовий фондовий ринок дещо зменшує

Компанія 
Зміна 
вартості 
акцій, % 

Загальна 
кількість акцій, 
якими володіє 
компанія 

Ціна акції 

Стрімко зростаючі акції 

APPLE INC 30,34 138060 119,00 

MERCK & CO INC 
NEW 27,27 243280 59,75 

CITIGROUP INC 37,12 122460 54,13 

BANK AMER CORP 38,47 370910 17,11 

Акції, що різко впали 

MICROSOFT CORP -33,5 144700 47,75 

Таблиця 4. Найбільш волатильні акції у портфелі Samsung Venture Investment

Джерело: побудовано автором на основі [4; 5].

Компанія 
Частка у 
портфелі, 

% 

Ціна 
акції 

Загальна 
вартість 
акцій, тис 

$ 

APPLE INC 10 119,00 4394 

MERCK & CO INC NEW 20 59,75 8788 

CITIGROUP INC 20 54,13 8788 

BANK AMER CORP 50 17,11 21970 

Усього 100 - 43940 

Таблиця 5. Структура новоствореного
фінансового портфеля

Джерело: розраховано автором самостійно.

 

APPLE 
INC 

MERCK & 
CO INC 

NEW 

CITIGROUP 
INC 

BANK AMER 
CORP 

108,22 57,95 53,42 17,18
100,59 59,09 51,68 17,01 
103,06 59,73 51,78 16,14
94,90 56,58 48,59 15,18
93,52 57,70 47,42 15,38
633,96 57,91 47,60 15,16
592,00 58,55 47,81 15,14
537,76 56,65 47,72 17,28
523,42 56,10 47,80 16,30
502,61 52,91 47,84 16,77
555,68 49,88 52,03 15,69
558,00 49,74 52,96 15,84
524,02 44,87 48,87 14,00
478,45 48,92 48,85 13,85
493,10 47,52 49,37 14,30 
455,75 48,44 52,84 14,85
402,69 46,26 48,50 12,95
450,73 48,93 52,06 13,69
444,46 44,80 46,48 12,20 
441,90 44,00 44,32 12,15

σ 0,4380 0,0648 0,0463 0,0513

Таблиця 6. Розрахунок абсолютного показника ризику акцій портфеля

Джерело: розраховано автором самостійно.
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темпи зростання, що обумовлено глобальними еконо0

мічними умовами. У зв'язку з цим політика компанії у

сфері інвестицій є адекватною реакцією на ринкові ме0

ханізми перерозподілу капіталу.

Виділимо найбільш волатильні акції портфелі даної

компанії (табл. 4).

Якщо компанія формує стратегічний портфель

фінансових інвестицій, то падіння ціни акцій Мicrosoft у

короткостроковому періоді можна проігнорувати, втім,

якщо портфель використовується для тактичних цілей

— варто виключити даний цінний папір з портфеля.

Сформуємо власний варіант фінансового портфе0

ля, виходячи з даних таблиці 4. На вибір часток активів

у портфель впливатиме:

— рівень зростання вартості акції;

— вартість акції.

Оберемо агресивну стратегію, тобто зробимо став0

ку на ринок биків. У протилежному випадку нам необ0

хідно було б включити до портфеля акції, що падають

(наприклад, Мicrosoft) з метою диверсифікації ризиків.

Однак до нашого потенційно сформованого портфелю

будуть включатись "блакитні фішки", тому у довгостро0

ковій перспективі ми прогнозуємо, що ризик нівелюєть0

ся.

Оскільки найбільш зростаючою і водночас найде0

шевшою акцією є акція Bank of America, то доцільно

збільшити його частку у портфелі (табл. 5).

Розрахуємо середньоквадратичне відхилення для

кожної з акцій як міру притаманного їй ризику, викори0

стовуючи котирування бірж NYSE та NASDAQ (табл. 6).

Таким чином, найбільш ризиковими є акції Apple, їх

абсолютна міра ризику 0,438, тобто у середньому, відхи0

лення вартості ціни від середнього значення в межах

44%, що говорить про надзвичайно високу вола0

тильність. Тому навіть, не дивлячись на агресивну стра0

тегію інвестування, варто виключити дані цінні папери з

портфеля, оскільки ми маємо на меті формування так0

тичного фінансового портфеля.

З огляду на це, абсолютний ризик, притаманний ак0

ціям, що залишились приблизно однаковий (в межах

5%), а доходність найвища у Bank of America, а Merck

& Cо та Citigroup мають приблизно однакову доходність,

можемо виключити одну з них з портфеля (дорожчу —

Merck & Cо). Таким чином, маємо новий варіант фінан0

сового портфеля з акцій Bank of America та Citigroup.

Для того, щоб оцінити середню дохідність даного

портфеля та визначити оптимальні частки акцій кож0

ної з компаній у ньому, скористаємось офіційним ко0

тируванням NASDAQ за 20 попередніх місяців. Ґрун0

туючись на історичних даних, розрахуємо середній

дохід та середній ризик даного портфеля при рівних

частках кожного з активів. Після цього побудуємо

ефективну межу портфеля як співвідношення доход0

ності та ризику в залежності від питомої ваги кожної з

акцій у портфелі.

З рисунка видно, що змінюючи частки акцій компа0

нія може впливати на ризиковість та доходність порт0

феля, самостійно обираючи прийнятний для себе варі0

ант. Оскільки компанія обрала агресивну стратегію, то

частковим випадком ефективного портфеля для неї буде

70% акцій Bank of America та 30% — Citigroup. При

цьому місячна доходність складе 1,5%, а абсолютна

міра ризику 0,0031. Для тактичного управління портфе0

лем дана доходність є низькою, втім, оскільки наш пор0

тфель складають "блакитні фішки" — це цілком адек0

ватно, невисока доходність є платою за низький ризик.

Втім, якщо розрахувати річну доходність, то вона скла0

де 19,57% — що досить висока, враховуючи об'єми

інвестицій. За таких умов, компанія, що вклала у даний

портфель 43,94 млн $, через рік отримає чистий прибу0

ток у розмірі 8,59 млн $.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за незмінної кон'юнктури ринку да0

ний портфель пропонує високу дохідність враховуючи

обсяги торгів за даними акціями. Також важливо вра0

ховувати, що наш портфель складається з активів

стійких, стабільних компаній з високою капіталізацією

та тривалою історією, тому можна робити ставки на

поступове зростання вартості акцій без різких обвалів.

Виходячи з цього моніторинг, пов'язаний з управлінням

даним портфелем може бути лише у розрізі фінансово0

го стану та кредитного ризику, що є ключовим у діяль0

ності даних фінансових установ.

Загалом підходи до формування ефективного пор0

тфеля фінансових інвестицій у ході історичного розвит0

ку фондового ринку змінювались у відповідності до

ринкового механізму встановлення вартості на активи.

Сучасні концепції формування та управління портфелем,

що розвиваються у зарубіжній практиці інвестування,

не відкидають ідей Г. Марковіца та У. Шарпа, втім, дещо

модернізують уявлення про ризик та доходність вклю0

чаючи у моделі все більшу кількість факторів та роз0

робляючи нові методи оцінки активів.

Рис. 3. Ефективна межа портфеля з акцій Bank of America та Citigroup
Джерело: розраховано автором самостійно.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах трансформації і посилення структурних

зрушень в економіці України в процесі переходу всіх

суб'єктів господарювання на якісно нові принципи по0

будови операційної, інвестиційної та фінансової діяль0

ності, з урахуванням основоположних засад ринкової

економіки, все більшої актуальності набуває не0

обхідність використання раціонального і зваженого

підходу до формування кожним підприємством політи0

ки управління оборотними активами та їх фінансуван0

ням, з метою забезпечення нормальної та ефективної

господарської діяльності. Особливого значення набу0

вають проблеми створення таких механізмів управлін0

ня оборотними активами підприємств, які б відповідали

ринковим умовам господарювання та забезпечували до0

статній рівень платоспроможності, ліквідності та при0

бутковості.

УДК 330.142.26
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магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

D. Moroziuk,
magister, Taras Shevchenko National University of Kyiv,  Kyiv

MODERN METHODS OF MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL AND EVALUATION OF THEIR
EFFECTIVENESS

У статті проведено дослідження щодо впливу політики управління оборотним капіталом на
ефективність його використання. Здійснено розрахунок показників ефективності використан#
ня оборотного капіталу підприємств України, визначено ефект оптимізації оборотного капіталу.
Також досліджено основні методи управління, розглянуто та проаналізовано механізм оптимі#
зації, його ефективність для господарської діяльності підприємств. Запропоновано заходи для
підвищення ефективності використання оборотного капіталу.

The article studies on the impact of policies on working capital management efficiency of its use.
Done calculation of efficiency of working capital enterprises in Ukraine, the effect of optimization of
working capital. Also, The basic management, reviewed and analyzed the mechanism optimization,
its effectiveness for business enterprises. The measures to improve the efficiency of working capital.

Ключові слова: оборотний капітал, методи управління, ефективність, оптимізація, нормування, ме#

тод#АВС, метод коефіцієнтів.

Key words: working capital, methods of management, efficiency, optimization, normalization, ABC#method, the

method of coefficients.

У сучасних умовах для більшості вітчизняних

підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього

економічного розвитку стала гостра нестача необхід0

ного обсягу оборотних активів, що істотно позначаєть0

ся на ефективності їхнього господарювання. Разом із

цим, низька забезпеченість виробничих підприємств

оборотними активами супроводжується низьким рівнем

їх використання. Тому одним із найактуальніших зав0

дань у напрямі забезпечення фінансової стійкості вітчиз0

няних підприємств є суттєве вдосконалення політики

управління оборотними активами.

Актуальність проблеми управління активами зумов0

лена необхідністю підвищення ефективності виробничої

діяльності підприємств шляхом вдосконалення управ0

ління їхнім майном. На ефективність управління акти0

вами суттєво впливає своєчасне проведення його ана0

лізу, правильна оцінка і прогнозування, результати яких
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прямо пропорційно залежать від методики проведення

аналізу і оцінки показників управління активами підприє0

мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематиці управління оборотним капіталом під0

приємств присвячено багато наукових досліджень та0

ких вчених0економістів як Бондаренко О.С., Души0

ло А.А., Кузнєцова М.С., Рудницька О.М., Скорочкин А.,

Чубка О.М., Фесюк І.В. І все ж, зважаючи на велику

кількість досліджень, у даних умовах господарювання є

сенс продовжувати досліджувати дане питання та

здійснювати пошук вирішення пов'язаних з ним проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета роботи полягає в здійсненні економіко0теоре0

тичного аналізу сутності політики та методів управлін0

ня оборотними активами підприємств України, виявленні

внутрішніх резервів підвищення ефективності цього

процесу та розробці пропозицій щодо оптимізації фор0

мування оборотних активів підприємства та поліпшен0

ня їх використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оборотний капітал — це "кровоносна система"

будь0якого підприємства. Якщо його не вистачає, то

підприємству доводиться брати у позику, і не завжди

на вигідних умовах, а це знижує фінансову стійкість

бізнесу і призводить до зниження прибутку підприєм0

ства [5, с. 40—44].

На сьогодні дане питання особливо актуальне. До

кризи, в роки бурхливого розвитку економіки, кожна

компанія, прагнучи завоювати якомога більшу частку

ринку, ставила за головну ціль — просування нових про0

дуктів. А ось підвищенню ефективності бізнесу за ра0

хунок внутрішніх резервів приділялося мінімум уваги.

Між цим, оборотний капітал, наповнений у роки ро0

сту, сьогодні може стати одним із найважливіших дже0

рел, які будуть забезпечувати фінансові операції. Оп0

тимізація оборотного капіталу дозволяє вивільнити 15—

30% від його початкового об'єму. Ще 10—15% грошо0

вих коштів дасть централізація управління фінансови0

ми ресурсами (рис. 1).

Так для успішного виконання завдання оптимізації,

необхідно вирішити три головних питання:

Скільки заморожених в операційному циклі грошо0

вих коштів можна вивільнити, не знижуючи ефективності

і не скорочуючи обсягу операцій?

Які оптимальні показники оборотності запасів, де0

біторської і кредиторської заборгованості та як їх до0

сягнути?

Яка реальна потреба компанії в грошових коштах і

які інструменти управління допоможуть зменшити цю

потребу?

Іншими словами, необхідно розібратися, що роби0

ти (визначити характер необхідних змін) і як це викона0

ти (знайти спосіб, що дозволить ефективно реалізува0

ти прийняті рішення).

Класичний механізм оптимізації оборотного капіта0

лу і підвищення ліквідності передбачає такі заходи:

— покращення положення з кредиторською та де0

біторською заборгованістю: по0перше, усунення ситу0

ації, яка призводить до несвоєчасної оплати рахунків;

по0друге, порівняння умов сплати компанії із середніми

або найкращими на ринку, спроба перегляду домовле0

ностей з контрагентами; по0третє, максимальна автома0

тизація операцій;

— короткострокове планування руху грошових

коштів по окремих підприємствах0контрагентах та по

компанії в цілому;

— нормування та скорочення запасів, запуск ме0

ханізмів управління і контролю — забезпечення

підтримки запасів на оптимальному рівні;

— впровадження ефективних механізмів управлін0

ня оборотним капіталом і контроль його стану для

підтримки необхідного рівня фінансових ресурсів, за0

діяних в операційному циклі.

Розробка алгоритмів для вирішення таких задач

є трудомістким процесом. Але більшість ускладнень,

як показує практика, пов'язані не з розробкою подіб0

них механізмів, а з їх реалізацією на підприємстві.

Адже вимагається не просто забезпечити швидкий

результат, зменшивши чи збільшивши оборотний ка0

пітал до певного рівня, також досягнути стійкого дов0

гострокового ефекту. Для цього потрібно створити

добре налагоджену організаційну структуру з чітко

розподіленими обов'язками та відповідальністю пра0

цівників.
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Рис. 1. Ресурси, вивільнені в результаті оптимізації оборотного капіталу
(% від первинного обсягу), ефект оптимізації оборотного капіталу

Джерело: [4].
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Оптимізація оборотного капіталу, як правило, зна0

ходиться в компетенції фінансової служби (бухгалтерії).

Однак така служба, у більшості випадків, стикається з

серйозним супротивом чи не усвідомленням зі сторони

підрозділу, який впливає на складові оборотного капі0

талу (служба закупівель чи логістики, відділи продаж,

ІТ0служби, виробничі відділи). Виникає парадокс: з

однієї сторони, фінансова служба відповідальна за обо0

ротний капітал, рівень ліквідності компанії та джерел

фінансування, а з іншої — позбавлена можливості серй0

озно впливати на структури, що розпоряджаються ок0

ремими складовими цього самого капіталу. На жаль,

типового вирішення такої проблеми немає.

Так, на нашу думку, в крупних компаніях є сенс ство0

рити особливу службу з такими функціями, а в невели0

ких — покласти всі ці обов'язки на одну із існуючих

структур або навіть окремого працівника0спеціаліста.

Таким чином, управління оборотним капіталом може

прийняти на себе особисто фінансовий директор, чи

казначейство, фінансовий відділ, планово0економічний

та інші.

Набір показників повинен бути необхідним та дос0

татнім для ефективного контролю — тобто повністю і

достовірно відображати всю сутність процесів, що

відбуваються. Важливо також не перебільшити з систе0

мою параметрів, значення яких неможливо ні інтерпре0

тувати, ні оперативно визначити. В загальному вигляді

це можуть бути такі показники: період оборотності,

структура заборгованості, середній час затримки пла0

тежів, вартість обслуговування боргу (табл. 1).

Згідно з Господарським кодексом України підприє0

мства мають право самостійно планувати і здійснювати

свою діяльність, тобто можуть самостійно вибирати

методи управління своїм оборотним капіталом та

здійснювати контроль за його раціональним розміщен0

ням і використанням [1]. У практиці зарубіжних та вітчиз0

няних підприємств застосовують такі методи управлін0

ня оборотним капіталом:

Таблиця 1. Програма управління окремими структурними елементами оборотного капіталу
підприємства

Джерело: [4].

Область Основні проблеми Необхідні заходи 
У
пр
ав
лі
нн
я 
за
па
са
ми

  
та

 м
ат
ер
іа
ла
ми

 
Надлишковий рівень запасів. 
Значні затрати на зберігання. 
Завищена вартість закупівель. 

1) Скорочення обсягів і нормування запасів: 
 Виявлення та скорочення неліквідних запасів. 
 Оптимізація номенклатури товарно-матеріальних цінностей 

(ТМЦ), розробка та реалізація заходів по скороченню запасів до 
оптимального (нормативного) рівня. 

 Розробка та впровадження методики розрахунку оптимального 
обсягу партиї, нормативних значень ТМЦ, управління розподілом 
запасів. 
2) Зниження вартості закупок: 

 Аудит існуючих постачальників (контрактів), оптимізація групи 
постачальників, пропонування альтернативних джерел і схем 
закупок, направлених на зниження цін і покращення інших 
комерційних умов. 

 Оптимізація логістичних схем, що зменшують витрати на 
доставку та зберігання ТМЦ 

Д
еб
іт
ор
сь
ка

  
і к
ре
ди
то
рс
ьк
а 
за
бо
рг
ов
ан
іс
ть

 Невигідна відстрочка платежів покупця: 
вище, ніж середня (краща) по ринку. 
Невигідна відстрочка платежів 
постачальникам: нижче, ніж середня (краща) 
по ринку. 
Великий обсяг простроченої дебіторської 
заборгованості, значні обсяги списання 
заборгованості. 
Відсутність системи контролю платежів: 
оплата проводиться раніше строку, рахунки 
не виставляються вчасно, строки і обсяги 
дебіторської заборгованості не 
контролюються 

Аналіз ринку, порівняння ситуацій у конкурентів, визначення 
кращих (типових) умов оплати. 
Розробка та впровадження ефективних методів контролю платежів: 
автоматизований облік дебіторської і кредиторської заборгованості, 
створення форм і механізмів ведення оперативної управлінської 
звітності. 
Скорочення простроченої дебіторської заборгованості, зменшення 
періоду обороту за рахунок альтернативних фінансових 
інструментів (цесія,факторинг, форфейтинг, облік векселів)  

Гр
ош

ов
і к
ош

ти
 

Надлишкове резервування грошових коштів 
на рахунках в наслідок: 
Неточних прогнозів щодо необхідності у 
фінансуванні. 
Відсутності (низької ефективності) механізмів 
концентрації грошових коштів всередині 
групи компаній. 
Низької прозорості системи управління рухом 
грошових коштів. 
Неефективне використання вільних грошових 
ресурсів 

Визначення оптимальних лімітів залишків грошових коштів на 
рахунках, розробка методики та механізмів нормування. 
Підготовка та введення методик (процедур) оперативного 
планування і контролю руху грошових ресурсів. 
Розробка та впровадження сучасних інструментів централізованого 
управління грошовими ресурсами, ведення переговорів з банками 
 

О
рг
ан
із
ац
ій
ні

 а
сп
ек
ти

 Відсутність у фінансових менеджерів 
можливості суттєво впливати на діяльність 
функціональних служб у ході оптимізації 
оборотного капіталу. 
Відсутність чіткого розподілу обов’язків у 
рамках системи управління оборотним 
капіталом. 

Розробка та впровадження інструментів наскрізного управління 
оборотним капіталом і грошовими коштами: 

 формування оптимальної організаційної структури, з чітким 
розподілом обов’язків та відповідальності; 

 створення системи управління звітністю, моніторингу 
ефективності операцій управління запасами, дебіторською та 
кредиторською заборгованістю; 

 визначення ключових показників ефективності і створення 
системи мотивації підрозділів у рамках завдання управління 
оборотним капіталом  
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— метод коефіцієнтів;

— нормування;

— метод АВС;

— оптимізація [8, с. 440—445].

Відповідно до коефіцієнтного методу розрахову0

ються показники, які характеризують стан оборотного

капіталу (частка запасів, грошових коштів, дебіторсь0

кої заборгованості у загальній сумі оборотних активів),

стан джерел формування оборотного капіталу (на0

явність різних джерел фінансування оборотного капі0

талу: власного, позикового, залученого) та ефективність

його використання.

На основі фінансової звітності здійснюється оцінка

ефективності використання оборотних коштів за допо0

могою системи показників:

— коефіцієнт обертання оборотних коштів — ви0

значається як відношення обсягу реалізації продукції

до середньорічної суми оборотних активів;

— тривалість обертання оборотних коштів (дні) —

відношення тривалості планового періоду (360 днів) до

коефіцієнта обертання;

— коефіцієнт завантаження оборотних коштів —

показник, обернений до коефіцієнта обертання;

— рентабельність оборотних коштів (%) — визна0

чається як відношення прибутку від звичайної діяльності

до оборотних активів;

— абсолютне вивільнення оборотних коштів;

— відносне вивільнення оборотних коштів.

Виявляти тенденції, що складаються дає змогу

системний аналіз. У наслідок чого можна вчасно

змінювати умови для забезпечення розширеного

відтворення. З цією метою розраховано показники

оборотних коштів підприємств з використанням

інформації Державного Комітету Статистики Украї0

ни. Для вихідних даних було обрано три абсолютні

показники за 2010—2013 рр: обсяг реалізованої

продукції, оборотні активи, прибуток до оподатку0

вання (табл. 2). Та на основі них розраховано шість

відносних показників, що характеризують ефек0

тивність використання оборотних коштів підпри0

ємств України.

Як видно з таблиці 2, протягом останніх чотирьох

років відбувається поступове збільшення оборотних

активів підприємств України. Проте те саме не можна

сказати і за прибуток та обсяг реалізації. Оскільки зна0

чення даних показників у перші роки зростало, потім

зменшилось.

Аналізуючи відносні показники, можна сказати, що

ефективність управління оборотним капіталом знизи0

лась:

— значно зросла тривалість обертання оборотних

коштів ( від 187 днів до 273 днів), а це значить, що необ0

хідно більше часу для того, щоб грошові кошти, аван0

совані у сировину та матеріали, повернулися на підприє0

мство у вигляді виручки від реалізації продукції (робіт,

послуг);
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Рис. 2. Динаміка оборотних активів, обсягу реалізованої продукції та коефіцієнта обертання
оборотних коштів підприємств України за 2010—2013 рр.

Таблиця 2. Показники ефективності використання оборотних коштів
підприємств України за 2010—2013 рр.

Джерело: Офіційний сайт Державної служби статистики України.

Показники 2010 2011 2012 2013 
Вихідні дані [6], [10]

1 Обсяг реалізованої продукції, млн грн. 3366228,2 3991239,4 4203169,6 4050215,0 
2 Оборотні активи, млн грн. 1749042,8 2162603,9 2961086,7 3069041,5 
3 Прибуток до оподаткування, млн грн. 189640,8 255545,9 248035,9 209864,5 

Розрахунок показників (розраховано автором на підставі [6], [10])
4 Тривалість обертання оборотних коштів, 

дні 187 195 254 273 
5 Коефіцієнт обертання оборотних коштів 1,925 1,846 1,419 1,32 
6 Коефіцієнт завантаження оборотних 

коштів 0,52 0,542 0,704 0,758 
7 Рентабельність оборотних коштів, % 10,8 11,8 8,4 6,8 
8 
 

Абсолютне вивільнення оборотних коштів,
млн грн. 

- 88814,4 683651 215709,6 

9 
 

Відносне вивільнення оборотних коштів, 
млн грн. 

- 338654,6 149302,5 -115901 
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— погіршився також коефіцієнт оборотності (зни0

зився з 1,925 до 1,32), який характеризує ефективність

використання наявного у підприємства оборотного ка0

піталу, незалежно від джерел його залучення, і озна0

чає, скільки разів на рік здійснюється повний цикл ви0

робничо0збутової діяльності, який приносить прибуток;

— коефіцієнт завантаження показує, що у 2013 році

необхідно 0,758 грн. оборотних коштів для одержання

1 грн. реалізованої продукції, у порівнянні з 2010 ро0

ком — 0,52 грн. оборотних коштів для 1 грн. реалізова0

ної продукції. Чим менше оборотних коштів припадає

на 1 грн. продукції, тим краще вони використовуються;

— зниження ефективності також характеризує по0

ступове зниження рентабельності за останні три роки;

Вивільнення оборотних коштів відбувається у ре0

зультаті прискорення їх обертання. У зв'язку із

збільшенням тривалості одного оберту оборотних ак0

тивів їх вивільнення скорочується.

Для більш наочного відображення даних побудова0

но рисунок 2 [6], [10]. Зростання обсягу оборотних ак0

тивів супроводжується зростанням обсягу реалізації

продукції підприємств, та одночасним зниженням кое0

фіцієнту оборотності. Що в котре свідчить про не ефек0

тивне використання оборотного капіталу підприємства0

ми України за останні чотири роки. Здійснивши аналіз

стану та ефективності використання оборотних активів,

можна зробити висновок, що ефективність їх викорис0

тання з кожним роком зменшується.

Одним із найбільш розповсюджених методів управ0

ління оборотним капіталом у теорії та практиці є метод

нормування. Він являється єдиним методом, який регу0

люється на законодавчому рівні.

У 1993 році 19 квітня було прийнято постанову Ка0

бінету Міністрів України і Національного банку України

№279 "Про нормативи запасів товарно0матеріальних

цінностей державних підприємств та організацій та дже0

рела їх покриття". Постанова № 279 втратила чинність

[2]. Міністерством економічного розвитку і торгівлі Ук0

раїни разом з Міністерством фінансів України розроб0

лено типовий порядок визначення норм запасів товар0

но0матеріальних цінностей, згідно з яким розроблення

норм і нормативів оборотних коштів проводиться за

окремими видами сировини, матеріалів та інших товар0

но0матеріальних цінностей і витрат за кожним елемен0

том оборотних коштів та загалом по підприємству [3].

Перелік елементів оборотних коштів визначається

залежно від специфіки виробництва і реалізації про0

дукції. Проте на кожному конкретному підприємстві

склад і структура оборотних активів є різними і зале0

жать від типу виробництва, складу витрат на виробниц0

тво продукції, що виготовляється, матеріально0техніч0

ного постачання тощо.

Нормування — простий та найточніший метод

управління оборотним капіталом, але він трудомісткий.

Тому таке нормування, через свій недолік, використо0

вується не на усіх підприємствах або здійснюється не

регулярно. Зарубіжний досвід Німеччини, Франції,

Японії зазначає необхідність регулярного застосуван0

ня такого методу управління оборотним капіталом, як

нормування.

Методи нормування можуть бути використані лише

для управління тією частиною оборотного капіталу

підприємства, яка нормується, тобто для оборотних

виробничих фондів, готової продукції на складі, а та0

кож відвантаженої продукції, на яку розрахункові до0

кументи не здані в банк. Питома вага нормованих обо0

ротних активів у промисловості становить 80%.

Нормування оборотного капіталу промислових

підприємств означає визначення потреби в оборотних

коштах і залежить від різних факторів: умов постачан0

ня товарно0матеріальних цінностей, організації проце0

су виробництва, умов реалізації готової продукції.

Кожне підприємство повинно мати у своєму розпо0

рядженні певну суму оборотних активів для безперерв0

ного процесу виробництва. Процес порівняння обсягу

фактичної наявності оборотних активів з нормативом,

дає змогу визначити недостачу або надлишок оборот0

них активів. У сучасних економічних умовах господарю0

вання (кризи, інфляція, спад виробництва) — явище

перевищення суми фактичної кількості оборотних ак0

тивів над нормативним є досить рідкісним.

Метод АВС — метод, згідно з яким всю номенкла0

туру запасів, використовуваних на виробництві, залеж0

но від їх цінності поділяють на 3 категорії: — група А —

запаси, які є найціннішими з погляду їх вартості, але в

натуральному вираженні використовуються в малих

кількостях (у зарубіжній практиці ці види сировини (ма0

теріалів) займають 50% у загальній структурі витрат на

виробництво продукції);

— група В — запаси із середньою вартістю і серед0

ньою кількістю їх використання у виробничому процесі

(частка цієї групи сировини перевищує 25% закупівель);

— група С містить різноманітний асортимент за0

пасів, які одночасно є незначними з погляду їх вартості

у грошовому вираженні.

У процесі управління товарно0матеріальними запа0

сами найбільша увага приділяється сировині групи А,

меншою мірою — групам В і С.

Оскільки в структурі собівартості продукції найбіль0

шу питому вагу становлять витрати на сировину та ма0

теріали, то вітчизняним підприємствам доцільно прово0

дити АВС0аналіз цього елемента витрат. Крім того, ви0

користовуючи метод АВС, промислові підприємства

мають можливість шукати резерви зниження собівар0

тості у розрізі окремих центрів затрат, інвестиційних

проектів чи видів продукції.

З метою оптимізації запасів на практиці поряд із цим

методом використовують метод XYZ, який поділяє си0

ровину (матеріали) на 3 класи залежно від рівномірності

їх споживання у виробництві.

Оптимізація оборотного капіталу — це вибір з усіх

можливих варіантів прогнозованого обсягу оборотно0

го капіталу найкращого, який сприятиме досягненню

максимального ефекту [7, с. 431—435].

Оптимізація структури оборотного капіталу грун0

тується на оптимізації розміру кожного окремого еле0

менту, а саме: запасів, боргів дебітора та грошових

коштів, що є на рахунках підприємства і передбачає:

— аналіз і планування співвідношення власних і по0

зичених оборотних активів;

— планування потреби в кредитах і позиках;

— аналіз і планування потреби в окремих частинах

оборотного капіталу, що забезпечують матеріальні ви0

трати й оплату праці [9].
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У теорії оборотного капіталу використовують мо0

делі оптимізації виробничих запасів і грошових коштів

підприємств. Модель Уілсона (в економічній літературі

ця модель отримала ще назву моделі економічного об0

грунтованого розміру замовлення або основної моделі

управління запасами) полягає у мінімізації поточних

витрат, тобто у розрахунку оптимального розміру партії

постачання запасів.

ВИСНОВКИ
Для покращення ефективності використання та

стану оборотних активів фінансовим менеджерам

підприємств необхідно усвідомити, що висока обо0

ротність оборотних активів, а не високі ціни на про0

дукцію приносить вагомі доходи у сучасних умовах

бізнесу, і приносить прибутки з використаних оборот0

них активів. Шляхи покращення обсягу та структури

оборотних активів полягають у забезпеченні безпе0

ребійності виробничого процесу, прискоренні обер0

тання оборотних засобів, забезпеченні ліквідності та

платоспроможності, підвищення рентабельності обо0

ротних активів, мінімізації ризиків і втрат у процесі їх

формування і використання. Також важливим є зас0

тосування методів управління оборотним капіталом,

зокрема, нормування, коефіцієнтний метод та опти0

мізація. Саме регулярне управління та постійний кон0

троль дасть позитивний результати та підвищить

ефективність.

Отже, для безперебійного здійснення статутної

діяльності підприємство повинно мати достатній розмір

запасів сировини та матеріалів, готової продукції, то0

варів для торгівлі тощо. Основними шляхами поліпшен0

ня показників ефективного використання оборотних

активів є економія матеріальних ресурсів, скорочення

втрат у виробничому процесі, раціональне розміщення

оборотних коштів, запобігання зростанню дебіторської

заборгованості.

У результаті дослідження було виявлено, що підви0

щення ефективності політики управління оборотними

активами необхідне для оптимізації задоволення потреб

у придбанні різних елементів оборотних активів, забез0

печення відповідності їх обсягів обсягам фінансово0гос0

подарської діяльності, максимізації прибутку (рента0

бельності оборотних активів) і мінімізації витрат при

допустимому рівні ризику. Раціональне й ефективне

використання оборотних активів сприяє збільшенню

фінансової стійкості підприємства та його платоспро0

можності, що у свою чергу дозволить суб'єктам госпо0

дарювання бути конкурентоспроможними як на вітчиз0

няному, так і на міжнародному ринку.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корупція сьогодні є складним соціально0правовим і

соціально0політичним явищем. Вона пов'язана з усіма соц0

іальними процесами будь0якого суспільства, з урахуванням

соціально0політичних, демографічних, національно0психо0

логічних і етнічних особливостей конкретної країни або дер0

жави. Це явище носить комплексний, системний характер і

в цілому характеризує будь0яку державу. Корупцію визна0

чають як потужний чинник, який деформує політичну орга0

низацію суспільства і підриває демократичні процедури. Ос0

новна небезпека її заключається в руйнівній дії на основі

державного управління і правового регулювання громадсь0

ких стосунків. Як небезпечне явище социально0політичного

життя, вона відбиває міру активності і свідомості грома0

дянського суспільства [1, c. 66]. Основна мета державної

політики у галузі боротьби з корупцією — створення дієвої

системи запобігання і протидії корупції, виявлення та подо0

лання її соціальних передумов і наслідків, викриття коруп0

ційних діянь, притягнення до відповідальності винних у їх

вчиненні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню причин, умов, особливостей попереджен0

ня та засобів протидії різним видам корупційної діяльності
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Є.В. Невмержицький, С.С. Рогульський та інших. Однак ба0

гато аспектів даного питання ще залишаються дискусійни0

ми чи недостатньо висвітленими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд та аналіз основних аспектів у

політико0правовій та соціальній сферах суспільства, що

впливають на появу, існування й розвиток корупційних про0

явів в органах державої влади України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Корупція стала частиною сучасного державного і сусп0

ільного механізму, пронизавши всі його структури та рівні.

Вона уніфікує методи і форми відносин державних органів

влади з представниками легального бізнесу та організова0

ної злочинності й інтегрує їх у єдину систему тіньових (кри0

мінальних) відносин. Активізація корупції і розширення її

обсягів, як у трансформаційних економіках, дає підстави го0

ворити про неї як про об'єктивний процес, притаманний всім

країнам. Поширення корупції на сучасному етапі має певні

особливості [2, c. 106]:

— політизація корупції: корупція в класичному вияві,

притаманне діловій практиці ведення бізнесу, стає все більш

політизованою, переміщуючись у владні структури;

— перехід корупційних зв'язків з розряду тимчасових

та випадкових явищ у розряд усталених корупційних схем;

— інтернаціоналізація і глобалізація корупції. Фор0

ми корумпованих грошових потоків стають недосяжними

для контролю з боку національних правоохоронних

органів;



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

121

— розширення сфери легалізації корупції, тобто маску0

вання корупційних афер під законні операції. Як наслідок, ле0

галізована корупція випадає з поля зору правоохоронних

органів і набуває ще більших масштабів.

Соціальні, економічні, політичні, правові та інші процеси і

явища, які існують на загально0соціальному рівні, у тому числі,

у формі соціальних протиріч, і не маючи своєчасного і належ0

ного вирішення, створюють детерміністичне підгрунтя корупції.

Вони зумовлюють виникнення та розвиток чинників, що ста0

ють безпосередніми причинами та умовами корупційних діянь

[3, с. 22]. Оскільки корупція є явищем за своєю сутністю бага0

тогранним, слід приділити значну увагу детермінантам, що

впливають на її появу, існування, розвиток. Політичний аспект

корупції проявляється у тому, що корупція і політика — явища

взаємопов'язані. Корупція безпосередньо пов'язана зі

здійсненням публічної влади у всіх сферах соціального життя,

а тому впливає на підготовку і реалізацію політичних рішень. У

свою чергу політика, яку проводить держава як у сфері про0

тидії корупції, так і в інших сферах, впливає на стан, структуру

і динаміку корупції. Корупція як явище не може існувати за ме0

жами влади. Вихідним моментом корумпованих відносин є

наявність у суб'єкта корупції владних повноважень [4, с. 129].

Більшість дослідників корупції в Україні, аналізуючи вплив

політичних факторів, констатують, що "саме ця частина соц0

іальних передумов у більшості випадків становить детерміні0

стичне підгрунтя для корупції в сучасний період". Серед них

можна виділити найбільш вагомі [3, c. 24]: прорахунки в пол0

ітиці реформування української держави і суспільства (помил0

кова ідеологія реформ); гальмування назрілих політичних про0

цесів, що призвело до незавершеності формування політич0

ної системи та повільного розвитку політичної структури та

свідомості суспільства; політичну нестабільність, яка прояв0

ляється у нестабільності існуючих політичних інститутів; дис0

баланс функцій та повноважень гілок влади; нерішучість і не0

послідовність у проведенні суспільних перетворень; безсистем0

не і нерішуче впровадження демократичних засад у різні сфе0

ри суспільного життя; відсутність ефективного контролю за

діяльністю вищих посадових осіб виконавчої гілки влади, у тому

числі керівників правоохоронних структур; відсутність належ0

ної політичної волі щодо системної протидії корупції; недостат0

ня визначеність, непослідовність і неналежна наукова обгрун0

тованість антикорупційної політики; відсутність співпраці між

державними органами і незалежними громадськими форму0

ваннями з метою активізації громадськості на боротьбу з ко0

рупцією.

Політична корупція має безліч форм, але центром уваги

дослідників зазвичай є корупція на виборах. Вона проявляєть0

ся в двох головних формах, кожна з яких безпосередньо по0

в'язана з фінансуванням виборчих компаній.

Першою є класична політична корупція, при якій приватні

організації надають ресурси партії або кандидатові в обмін на

подальшу (чи що вже відбулася) вигоду. Друга форма полягає

у використанні партією або кандидатом публічних ресурсів на

виборчі потреби. У обох випадках результатом є те, що чинов0

ники, які обрані, зберігають свої позиції повністю або частко0

во, завдяки корупції, і апріорі не мають наміру просувати

чесність і відкритість, тому що прийшли на займану позицію з

абсолютно іншими стимулами і програмами.

Більшість фахівців, що вивчають корупцію, відносить до

неї і купівлю голосів виборців під час виборів. Виборець має за

конституцією ресурс, який називається "Владні повноважен0

ня". У разі купівлі голосів виборець і кандидат укладають уго0

ду, в результаті якої виборець отримує гроші або інші блага, а

кандидат, порушуючи виборче законодавство, сподівається

набути владного ресурсу. На жаль, це не єдиний тип корупцій0

них дій в політиці. Політична корупція народжує клептократию

— форму організації влади і адекватну їй соціально політичну

групу, що базується на корупції. Підвищення ефективності бо0

ротьби з корупцією вимагає розробки такої антикорупційної

політики, яка сформувалася б відповідно до об'єктивних про0

цесів життя і з рішенням актуальних завдань суспільства і дер0

жави [1, с. 67].

Правовий аспект корупції проявляється в тому, що, з од0

ного боку, особи, які вчинюють такі діяння, порушують закон,

а з другого — держава вживає передбачених законом право0

вих та інших заходів щодо боротьби з цим явищем. Правові

заходи передбачають не тільки покарання на підставі закону

про корупційні діяння, а й створення нових і удосконалення

існуючих нормативно0правових актів, що регулюють соціальні

відносини. Всі правові фактори групуються [4, с. 131]:

а) законодавство щодо системи оподаткування (система

законодавства є чи не найголовнішим фактором, що створює

підгрунтя для корупційної діяльності. Зокрема це певні недо0

ліки у законодавстві та труднощі, що виникають при нараху0

ванні і сплаті податків. Крім того, постійні зміни податкового

законодавства та високі податкові ставки сприяють корупцій0

ним діянням. Для вирішення цих проблем необхідно скорис0

татися досвідом інших країн для удосконалення нашої подат0

кової системи. Ще однією важливою проблемою, що має місце

в податковому законодавстві і є передумовою виникнення про0

явів корупції, є двозначність трактування окремих норм подат0

кового законодавства;

б) законодавство щодо врегулювання діяльності право0

охоронних органів (недоліки законодавства призводять до

перевищення керівними особами владних повноважень. Вдос0

коналення законодавства не тільки може знизити ризики про0

явів корупції у правоохоронних органах, але й навіть сприяти

їх викоріненню).

У сфері політики негативним наслідком корупції є втрата

державними інститутами підтримки суспільства через недовіру

населення до корумпованих чиновників; дискредитація в очах

громадян ідей, підходів і принципів, які держава декларує, але

не виконує (наприклад, відкритість і прозорість); "захоплен0

ня" окремих сфер державного управління угрупуваннями, які

використовують свої публічні повноваження виключно в осо0

бистих інтересах; зниження довіри міжнародних партнерів і

авторитету держави у світовій спільноті; зниження якості пуб0

лічного управління; встановлення системи ухвалення нео0

фіційних рішень; наявність тісних зв'язків між організованою

злочинністю, державними службовцями і корумпованими пол0

ітиками тощо [1, с. 67].

Корупція як багатоаспектне соціальне явище є своєрідним

відображенням політичних, економічних, ідеологічних, управ0

лінських та інших соціальних явищ і процесів, які відбувають0

ся у суспільстві та державі, результатом недосконалого функ0

ціонування державних та суспільних інститутів, закономірною

реакцією членів суспільства на вади суспільного розвитку [2,

c. 108].

Доцільність виділення соціальних передумов корупції по0

ряд з безпосередніми причинами та умовами корупційних діянь

обумовлена складністю та багатогранністю такого явища. Ко0

рупція є продуктом соціальних процесів з притаманними їм

законами розвитку. Тільки з врахуванням та аналізом глибин0

них аспектів корупції, а ними являються соціальні передумо0

ви, з'явиться реальна можливість розробки стратегії та такти0

ки протидії вітчизняній корупції [3, с. 23]. Найбільша помилка,

яку зробила влада в перші роки незалежності, як вважають

більшість дослідників, полягає в тому, що в основі економіч0

них реформ був закладений принцип пріоритету приватних інте0

ресів. Це порушило рівновагу між суспільними та приватними

інтересами не тільки в економічній сфері, а і в політичній, со0

ціальній, правовій та ідеологічній.

Декілька років країна розвивалася у ейфорії лібералізму,

який передбачає обмежене втручання держави в усі сфери

життя. Внаслідок цього більшість населення України існують

на межі бідності, а незначний його прошарок стали надто ба0

гатими за рахунок перерозподілу колишньої колективної влас0

ності [3, c. 26].
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Важливим компонентом політичної системи є політична

культура суспільства. Наукові дослідження дали підстави для

висновків, що демократична, політична культура являється

одним із важливих факторів формування і функціонування

громадянського суспільства. В Україні проблема формування

політичної культури суспільства стоїть дуже гостро, що обу0

мовлено ускладненням політичного життя у перехідний пері0

од і підвищенням інтересів населення до політичних подій і

явищ в умовах розширення демократичних процедур, тобто

надмірна "заполітизованість" суспільства.

Політична культура суспільства — це комплекс цінностей,

норм, установок, переконань, орієнтацій і супроводжуючих їх

символів, що є загальноприйнятими, слугують упорядкуванню

політичного досвіду і регулюванню політичної поведінки усіх

членів суспільства. Політична культура — це одна із підсистем

загальної культури суспільства, тому на її формування вплива0

ють інші складові цієї системи, а саме: економічні, правові, уп0

равлінські, моральні, етнонаціональні, релігійні. При цьому, на

неї діє ціла низка інших факторів, найважливішими з яких є [3,

c. 29]: історичний і політичний досвід суспільства, який зале0

жить від етноконфесійного складу населення, своєрідності

природних умов регіону і традиційних міжнародних зв'язків

регіону; політична система суспільства, її інститути, взаємозв'0

язки між ними та громадянами; соціальна структура суспіль0

ства, наявність великих соціальних груп і класів, протиріччя між

ними; особливості політичної діяльності соціальних груп і пред0

ставлення ними своїх суспільних інтересів, а також рівень опо0

зиції їм; рівень відчуження громадян від влади, який завжди

присутній, незалежно від рівня демократичності суспільства;

народний світогляд, релігійні переконання, менталітет.

Єдність політичної культури суспільства — важлива скла0

дова стабільності суспільства. За такої умови в суспільстві може

бути досягнуто єдине розуміння і домовленість щодо стратегії

його розвитку, громадяни будуть добровільно дотримуватися

"правил гри", політичні інститути — ефективно функціонува0

ти. Там, де спільна політична культура відсутня, усі демокра0

тичні перетворення, лібералізація неминуче ведуть не просто

до централізації, а до ослаблення політичних інститутів, руй0

нації політичної системи, виникнення конфліктів.

Слід зазначити, що політична стабільність будь0якого сус0

пільства значною мірою зумовлена його соціально0економіч0

ною стабільністю. Це нерозривно пов'язано з політичною і соц0

іальною структурованістю суспільства. Отже, першочерговим

виступає завдання створення необхідних умов для становлен0

ня середнього класу та зміцнення його позицій.

Соціально0політичні наслідки корупції проявляються у

функциональній, політичній і моральній деградації централь0

них і місцевих органів публічної влади, що є наслідком поши0

рення політичної корупції, в зниженні відкритої і відповідаль0

ної політичної компетенції, зростанні соціальної напруженості.

Посилюється соціальна нерівність, оскільки у найменш забез0

печених груп населення через обмежені можливості скоро0

чується доступ до базових соціальних послуг (безкоштовна ос0

віта, охорона здоров'я, соціальне і пенсійне забезпечення).

Різко погіршується кадровий потенціал, припиняється процес

регенерації еліт, нівелюється значення освіти і професійних

заслуг. Поширюється правовий нігілізм, який, у свою чергу, стає

поживним середовищем для корупції. Звичайними стають под0

війна мораль і подвійні стандарти в поведінці [3, с. 67].

Неефективність боротьби з корупцією полягає в тому, що

в корупцію залучено усе суспільство. У наявності негативна

морально0психологічна атмосфера в суспільстві — подвійний

моральний стандарт. У той же час слабкість політичної влади,

протиріччя і запізнілість законодавчих рішень є сьогодні пер0

винними причинами корупції.

Отже, в цілях протидії корупції є за необхідне реалізація

наступних ключових рішень [1, с. 70]:

— політична воля і публічне політичне рішення як на дер0

жавному, так і на регіональному рівнях країни;

— удосконалення законодавства, його деталізація і доповнен0

ня, а також посилення санкцій за корупційні правопорушення;

— створення на державному і регіональному рівнях неза0

лежного контролюючого органу по протидії корупції;

— вдосконалення системи соціального забезпечення із

створенням гідної оплати праці державних (муніципальних)

службовців і посадовців, з урахуванням займаної посади і на0

явністю відповідної кваліфікації;

— побудова системи жорсткого і регламентованого кад0

рового відбору на займані посади з перевіркою відповідності

кандидата з декларуванням прибутків і наявного майна, вклю0

чаючи відповідну перевірку членів його сім'ї, а також зістав0

ленням отриманих прибутків реальним витратам;

— впровадження формалізованої і прозорої системи ком0

плексного регулювання діяльності посадовців з єдністю вимог

і обмежень, пов'язаних з реалізацією посадових повноважень

і виконанням службових обов'язків;

— підвищення рівня правосвідомості населення і розви0

ток інститутів громадського контролю, а також зміцнення в

суспільстві думки про негативне відношення до яких би то не

було корупційних проявів;

— зміцнення довіри громадян до влади і підвищення пре0

стижу державної служби.

ВИСНОВОК
Нетерпимість суспільства до корупції, з урахуванням плано0

мірної і копіткої роботи органів влади і управління, що здійснюєть0

ся у відповідності до ефективно побудованої антикорупційної

політики держави, викоренить це негативне соціально0політичне

явище і перекриє усі джерела незаконного збагачення.

Стратегічним напрямом запобігання передумовам корупції

та їх нейтралізації є послідовна демократизація всіх сфер сус0

пільного життя, розвиток громадянської свідомості та актив0

ності у загальному контексті побудови демократичної держа0

ви. Відкритість влади, прозорість державних рішень, діяльності

управлінського апарату, розвиток громадянського суспільства

є найважливішими важелями подолання корупції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розвиток світової спільноти відбувається сьогодні в умо0

вах інтенсивної глобалізації, яка охоплює усі сфери людсь0

кої діяльності. Це призводить до наростання залежності

рівня національної безпеки кожної держави. Основна роль
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У даній статті автор проводить аналіз загальних закономірностей розвитку загально#технічного
прогресу та військового#технічного прогресу з метою удосконалення державного управління націо#
нальним оборонно#промисловим комплексом. Аналізується система закономірностей загально#
технічного і військово#технічного прогресу. Обгрунтовується, що ці закономірності необхідно врахо#
вувати при визначенні перспективних напрямів розвитку озброєння і військової техніки. Теоретичне
обгрунтування цього напряму вимагає глибоких системних досліджень усієї військової діяльності.
Лише пізнання її законів дозволить відкрити нові можливості для об'єктивного наукового обгрунту#
вання вищезазначених пріоритетів. Передусім це стосується розвитку озброєння і військової техні#
ки з метою створення безпекового середовища (забезпечення) реалізації та захисту національних
інтересів у різних сферах життєдіяльності людини, суспільства та держави. Враховуючи фактори,
які впливають на безпосереднє безпекове оточення України, перед державою постає завдання щодо
забезпечення належного рівня національної безпеки і оборони, а саме: розвиток складових сектору
безпеки і оборони, одним з яких є оборонно#промисловий комплекс України, з метою забезпечення
ними здатності до надійного захисту України від воєнних загроз і агресій.

In this article an author conducts the analysis of general objective laws of development of general#
technical progress and military#technical progress with the aim of improvement of state administration of
military#industrial complex. The system of objective laws of general#technical and military#technical
progress is analysed. Grounded, that these objective laws must be taken into account at determination of
perspective directions of development of armament and military technique. The theoretical ground of this
direction requires deep system researches of all military activity. Only cognition of its laws will allow to
open new possibilities for the objective scientific ground of the above#mentioned priorities. Foremost it
touches development of armament and military technique with the aim of creation of security environment
(providing) of realization and defense of national interests in the different spheres of vital functions of man,
society and state. Taking into account factors that influence on direct security surroundings of Ukraine,
before the state a task appears in relation to providing of the proper national strength and defensive security,
namely development of constituents to the sector of safety and defensive, one of that there is a military#
industrial complex of Ukraine, with the aim of providing by them capacities for the reliable protecting of
Ukraine from military threats and aggressions.

в забезпеченні воєнної безпеки України визначена сектору

безпеки і оборони, що включає Збройні Сили України і обо0

ронно0промисловий комплекс. Проблема визначення пріо0

ритетних напрямів розвитку озброєння та військової техні0

ки та розуміння системи закономірностей загально0техніч0

ного і військово0технічного прогресу є одна з визначальних

під час надання пропозицій щодо удосконалення системи
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державного управління національним оборонно0промисло0

вим комплексом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ
ПРОБЛЕМИ

Аналізом тенденцій розвитку зразків озброєння та

військової техніки в світі та проблемами технічного осна0

щення Збройних Сил України займались наступні провідні

вчені Чепков І.Б., Борохвостов В.К., Борохвостов І.В., Нор

П.І., Рижих В.М., Поздняков А.І., Уруський О.С., Ситник Г.П.,

Баскаков В.І. та ін. [1—4].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

У даній статті автор ставить за ціль провести аналіз за0

гальних закономірностей розвитку загально0технічного про0

гресу та військового0технічного прогресу з метою надання

пропозицій щодо удосконалення державного управління

національним оборонно0промисловим комплексом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Збереження та розвиток оборонно0промислового комп0

лексу (ОПК) є одним з ключових завдань оборонно0промис0

лової політики будь0якої країни, успішне вирішення якого

залежить головним чином від забезпечення високого рівня

розвитку науково0технологічного потенціалу оборонної про0

мисловості [5]. Зрозуміло, що пріоритети сучасної військо0

во0технічної політики, повинні визначатися на основі розумі0

ння логіки військово0технічного прогресу, тобто об'єктивних

закономірностей розвитку військової техніки. Розвиток

військової техніки підпорядкований загальним закономірно0

стям технічного прогресу. Ці загальні закономірності обумов0

лені дією об'єктивного закону підвищення корисності праці,

тобто підвищення економічності і ефективності праці. З по0

зицій системно0діяльнісного підходу можна виділити наступні

групи загальних, істотних тенденцій технічного прогресу або

його закономірностей, стихійна або свідома реалізація яких

і веде до росту коефіцієнта корисності діяльності.

Історія техніки свідчить, що важливою закономірністю

боротьби за ефективність техніки є її комплексування. Підви0

щення ефективності техніки за рахунок комплексування

засноване саме на використанні системних якостей. Зараз

воно перетворилося на одну з провідних закономірностей

технічного прогресу. Також важливою системо0технічною

закономірністю є адаптація техніки. Природно0технічні за0

кономірності засновані на розширенні діапазону просторо0

во0часових параметрів техніки, використанні більш високих

форм організації і руху матерії. Соціотехнічні закономірності

відбивають істотну дію на розвиток техніки з боку економі0

ки, політики, науки, права і інших сфер громадського жит0

тя. У військово0технічній політиці враховуються в першу чер0

гу ці закономірності. Поздняков А.І. вважає, що найбільш

"продуктивними" закономірностями технічного прогресу

являються: освоєння нових матеріалів і технологій їх оброб0

ки; енергетизація; інформатизація; автоматизація (роботи0

зація); гігантизація і мініатюризація техніки; ріст її швидкодії;

комплексування; адаптація. У єдності і взаємовпливі вони

детермінують сучасний технічний прогрес, відбивають його

спрямованість на підвищення коефіцієнта корисної дії. Діють

вони і в матеріальному виробництві — провідній, визна0

чальній сфері життя суспільства, і у військовій справі [2].

Розвиток військової техніки також визначається даними

загальними закономірностями. Таким чином, логіка військо0

во0технічного прогресу — специфічний прояв загальної ло0

гіки технічного прогресу і сукупний результат взаємодії роз0

глянутих вище закономірностей.

Перший етап технічного прогресу охоплює період історії

від появи людини і аж до становлення мануфактурного ви0

робництва. Це етап знарядь. Саме знаряддя домінували у

виробництві і визначали його обличчя. Знаряддя розвива0

лися через оволодіння новими матеріалами, спеціалізацію

і, найважливіше, комплексування.

Другий етап — етап механізмів. Під механізмом слід ро0

зуміти досить складний механічний пристрій (систему), ро0

бота якого грунтується на відносному переміщенні частин.

Комплексування двигунів з механізмами і породило

машини, широке поширення яких склало суть промислово0

го перевороту ХVIII століття. І якщо до цього основним па0

раметром техніки, що визначає її ефективність і еко0

номічність, була міцність, то тепер на передові позиції вий0

шла потужність.

Але з того часу почався новий перелом у технічному про0

гресі, що започаткував етап автоматизованих інформатизо0

ваних технічних комплексів (систем), тобто сучасний етап.

Головним чинником, що започаткував його, став бурхливий

прогрес інформаційної техніки — засобів збору, зберігання

і особливо обробки інформації. Синтез цих засобів з маши0

нами і дав технічному прогресу корінний якісний стрибок,

значно стимулював реалізацію усіх його закономірностей.

Суть інформатизації полягає в створенні і впровадженні

в усі сфери діяльності нової інформаційної техніки і техно0

логії з метою подолання кількісних і якісних обмежень мож0

ливостей нервової системи і органів комунікації людей,

підвищення ефективності і економічності діяльності (росту

ККД).

Етапи військово0технічного прогресу аналогічні: гармат0

на військова техніка — військові механізми — військові

машини — автоматизовані інформатизовані адаптивні

військово0технічні комплекси.

Хід і результат бойових дій стали визначатися не лише

вогневою потужністю, дальністю, маневреністю і іншими

енергетичними характеристиками зброї, але в ще більшому

ступені рівнем розвитку інформаційної техніки, тобто за0

собів збору, передачі, обробки, зберігання і представлення

інформації, засобів управління зброєю і військами.

Серед тактико0технічних даних пріоритетного значен0

ня стали набувати залежні від рівня інформатизації пара0

метри точності, швидкодії, керованості військової техніки.

Ефективність сучасної зброї все більше визначається не вог0

невою потужністю, а саме цими параметрами. Військові те0

оретики заговорили про істотне підвищення точності зброї

як якісно новому етапі його вдосконалення, навіть про "еру

високоточної зброї" [2].

Механізм впливу науки на розвиток озброєння та

військової та техніки (ОВТ) має дві основні компоненти —

онтологічну і гносеологічну, що має на увазі вирішення фун0

даментальних і  прикладних проблем. В абсолютній

більшості випадків фундаментальні рішення впливають на

розвиток базових військових технологій через нові методи

усунення існуючих або прикладних проблем, які тільки з'я0

вилися. Другі значимі для окремих прикладних напрямів

науки. Як правило, їхнє вирішення надає безпосередній

вплив на розвиток базових військових технологій. Розгля0

немо одну із тенденцій, яка здатна у перспективі істотно

вплинути на розвиток озброєння та військової техніки — це

розробка єдиної теорії поля. Вона, швидше за все, отримає

своє вирішення лише у довгостроковій перспективі, а, відпо0

відно, її вплив на розвиток ОВТ можна буде відчути лише у

віддаленому майбутньому. Для військової справи це мати0

ме подвійне значення. При достатніх прогностичних мож0

ливостях такої теорії, крім розкриття і математичного опи0

су всіх чотирьох відомих взаємодій, в її рамках повинна з'я0

витися методика виявлення інших видів взаємодії матерії і

експериментальної перевірки її існування. Це дасть нові

можливості по створенню якісно інших систем ОВТ, засно0
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ваних на використанні цих полів і ефектів їхнього взаємно0

го впливу. З іншого боку — така теорія, ймовірно, дозво0

лить пояснити досить великий клас явищ, які об'єднуються

сьогодні під назвою "паранормальних". Розкриття ме0

ханізмів виникнення таких явищ та їхній формалізований

опис розкриють якісно нові можливості збройної бороть0

би, насамперед в інформаційній сфері, а також у технолог0

іях контролю свідомості. Більшість вчених, які не заперечу0

ють існування подібних явищ, сходяться на тому, що в їхній

основі повинні лежати нові типи полів, поки ще невідомі

науці. Допустити їхнє відкриття цілком можливо, якщо вра0

хувати, що людство увійшло в XX століття з двома типами

полів — гравітаційним і електромагнітним, а вийшло з чо0

тирма, додавши сильну і слабку взаємодії. Крім того, слід

пам'ятати, що ми поки що мало знаємо про наш світ, щоб

просто відмахуватися від явищ, які не вписуються у сьо0

годнішнє представлення про нього. Не будемо забувати

долю генетики, кібернетики і геополітики. На даний момент

єдиної теорії поля ще немає. Робота з її створення ведеться

за двома основними напрямами, світоглядна основа яких

створена на початку XX століття. Перша з них базується на

квантових уявленнях, що описують всі види полів, згідно з

якими механізмом їхнього виникнення є обмін особливими

віртуальними частками (наприклад, для електромагнітного

поля — це фотони). У рамках Стандартної моделі, заснова0

ної на квантовому підході, вдалося отримати задовільний

опис відомих чотирьох польових взаємодій. Виявлення бо0

зона Хіггса підтвердило коректність даної теорії. Однак пре0

красно описуючи ці процеси, квантовий підхід не дозволяє

рушити далі — теоретично спрогнозувати нові ймовірні види

взаємодій. Неможливо знайти у рамках цієї теорії також і

задовільне пояснення ряду ефектів мікросвіту, зокрема те0

лепортації стану мікрочастинок (хоча формальний матема0

тичний опис цього явища у рамках Стандартної моделі існує).

Тобто вона не володіє достатнім прогостичним потенціалом.

Другий підхід заснований на геометричних уявленнях, що

випливають з концепції опису гравітаційного поля як про0

яву викривленості простору в загальній теорії відносності

Ейнштейна. Тут спроби сформувати єдину теорію поля за

рахунок введення додаткових вимірів простору (концепція

Вейля0Калуці), кривизна яких і призводить до виникнення

електромагнітного та інших фундаментальних полів, поки

не досягли успіху.

Інтенсивно розробляється на даний час теорія супер0

струн (що відноситься скоріше до геометричного підхо0

ду, ніж до квантового) потенційно повинна дати глибший

опис явищ мікросвіту і фактично здатна стати єдиною те0

орією поля. Однак результатів, які можна було б пере0

вірити експериментально, розробники цієї теорії поки не

отримали.

Тому сучасна фізика шукає ознаки інших ефектів, здат0

них дати поштовх розвитку теоретичних уявлень про

мікросвіт, нарощуючи міць експериментальних установок

(зокрема створивши Великий адронний коллайдер) [6].

Незважаючи на виняткову складність завдання побудо0

ви єдиної теорії поля, можна розраховувати, що у найближчі

два — три десятиліття вона буде сформульована. Запору0

кою успіху є досягнення сучасної математики і кібернетики.

Така теорія зробить революцію у військовій справі, аналог0

ічну тій, яка сталася в результаті створення квантової теорії,

що призвела у підсумку до розробки атомної і термоядер0

ної зброї, народженню ядерної енергетики, а також до всьо0

го спектру досягнень науки і техніки, які складають основу

сьогоднішнього загально0технічного прогресу.

Виходячи з аналізу, етапи розвитку військової техніки

приблизно відповідають етапам загально0технічного прогре0

су. Важливо відмітити, що перехід до нового етапу супро0

воджувався радикальною зміною пріоритетних вимог до

якостей і воїнів, і військової техніки. Комплексне викорис0

тання вказаних закономірностей дозволяє створювати які0

сно нові зразкі ОВТ, що здатні істотно вплинути на харак0

тер збройної боротьби.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, визначаючи пріоритети військово0технічної пол0

ітики, необхідно орієнтуватися на військово0технічні наміри

ймовірних супротивників, власні досягнення у військово0

технічній області та економічні можливості держави. Реалії

сьогодення вимагають виходячи з необхідності реформу0

вання і розвитку Збройних Сил України та інших військових

формувань встановити обсяг фінансового забезпечення у

розмірі до п'яти відсотків від валового внутрішнього про0

дукту. Стосовно пропозицій щодо удосконалення держав0

ного управління оборонно0промисловим комплексом необ0

хідне розроблення та затвердження Урядом проекту Стра0

тегії розвитку оборонно0промислового комплексу України,

що має містити як якісні так і кількісні показники науково0

технічного розвитку ОВТ, які стануть основою для розроб0

лення відповідних планів та програм. Але усе вищезазначене

повинне орієнтуватись у першу чергу на закономірну логіку

загально0технічного і військово0технічного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із аспектів контролю в сфері благоустрою на0

селених пунктів є наявний правовий інструментарій щодо

його здійснення, недосконалість якого не забезпечує при0

тягнення винних юридичних та фізичних осіб до адміні0

стративної відповідальності за порушення законодавства

в цій сфері.

Під механізмом притягнення до адміністративної

відповідальності слід розуміти комплекс взаємопов'яза0

них заходів матеріально0технічного, організаційно0управ0

лінського і спеціально0юридичного характеру, що

здійснюються органами публічної влади та їх посадови0

ми особами і мають своїм призначенням забезпечити при0

тягнення винних осіб до адміністративної відповідальності

[1, с. 132].
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IMPROVING BRINGING CERTAIN CATEGORIES OF PERPETRATORS TO ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY IN AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

Предметом дослідження цієї статті є аналіз існуючих недоліків у механізмах притягнення
винних осіб окремих категорій до адміністративної відповідальності у сфері благоустрою на#
селених пунктів. У статті проаналізовано останні дослідження, що стосуються притягнення вин#
них до адміністративної відповідальності в цій сфері. Проаналізовано недоліки притягнення до
адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на те#
риторії України, а також громадян України з інших населених пунктів, за порушення законодав#
ства в сфері благоустрою населених пунктів. У результаті досліджень запропоновано пропо#
зиції щодо удосконалення механізмів притягнення винних до адміністративної відповідальності
в цій сфері.

The research object of this article is analyzing the existing deficiencies in the mechanisms
of bringing the perpetrators of certain categories of administrative proceedings in the area of
beautification of human settlements. In the article it was examined recent research on bringing the
perpetrators to administrative responsibility in this area. There was analyzed the shortcomings of
involvement in the administration of foreigners and stateless persons residing in the territory
of Ukraine, and citizens of Ukraine with other settlements, in violation of legislation in the area of
beautification of human settlements. Our are suggested proposals to improve the mechanisms
of bringing perpetrators to administrative responsibility in this area.

Ключові слова: державне регулювання, сфера благоустрою населених пунктів, благоустрій, житлово#
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних наукових дослідженнях питання удоско0

налення притягнення винних осіб у сфері благоустрою на0

селених пунктів розглядав російський вчений професор

К.С. Бельський [2, с. 306], який пропонує у відповідних

механізмах долучити до притягнення винних осіб органи

внутрішніх справ.

Схожу позицію висловив також вітчизняний дослід0

ник Є.М.Щербина [3]. Водночас Є.М.Щербина в своїй

роботі пропонував: прийняти Інструкцію щодо притягнен0

ня до відповідальності за адміністративні проступки, по0

в'язані з порушенням державних стандартів, норм і пра0

вил у сфері благоустрою населених пунктів; оптимізува0

ти розгляд справ у сфері благоустрою населених пунктів
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шляхом надання прав розглядати справи за порушення

державних стандартів, норм і правил у сфері благоуст0

рою населених пунктів згідно із статтею 152 Кодексу Ук0

раїни про адміністративні правопорушення [4] особам,

уповноваженим складати протокол. Однак автором не

запропоновано, що має включати в себе Інструкція з при0

тягнення до відповідальності за адміністративні проступ0

ки, пов'язані з порушенням державних стандартів, норм і

правил у сфері благоустрою населених пунктів.

Також серед пропозицій в дослідженнях Щербини

Є.М. [3] є пропозиція з оптимізації розгляду справ та зас0

тосування стягнень щодо порушення державних стан0

дартів, норм і правил у сфері благоустрою населених

пунктів, необхідно: надати право розглядати справи за

статтею 152 Кодексу України про адміністративні право0

порушення [4] особам, уповноваженим складати прото0

кол, у разі якщо винна особа погодилась із своєю прови0

ною.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. В по0

передніх дослідженнях не здійснювався розгляд проблем

накладання відповідальності на окремі категорії населен0

ня.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у виявленні недоліків у механіз0

мах притягнення винних осіб окремих категорій до адмі0

ністративної відповідальності у сфері благоустрою насе0

лених пунктів та вироблення пропозицій щодо їх удоско0

налення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Притягненню до адміністративної відповідальності

підлягають особи, які досягли на момент вчинення адмі0

ністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка

діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони

або яка була в стані неосудності, тобто не могла усвідом0

лювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної ду0

шевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяль0

ності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.

Іноземці і особи без громадянства, які перебувають

на території України, підлягають адміністративній відпо0

відальності на загальних підставах з громадянами Украї0

ни. Відповідно до статті 16 Кодексу України про адміні0

стративні правопорушення [4] питання про відпові0

дальність за адміністративні правопорушення, вчинені на

території України іноземцями, які згідно з чинними зако0

нами та міжнародними договорами України користують0

ся імунітетом від адміністративної юрисдикції України,

вирішуються дипломатичним шляхом.

Особа, яка вчинила правопорушення, має право по0

дати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які

додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого

відмовлення від його підписання. Під час складення про0

токолу порушникові роз'яснюються його права і обов'яз0

ки, про що робиться відмітка у протоколі. Складати про0

токол про адміністративне правопорушення має право по0

садова особа, уповноважена на те виконавчим комітетом

сільської, селищної, міської ради.

До прав особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності належать: знайомитися з матеріалами

справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти кло0

потання; при розгляді справи користуватися юридичною

допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який

за законом має право на надання правової допомоги осо0

бисто чи за дорученням юридичної особи, виступати

рідною мовою і користуватися послугами перекладача,

якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; ос0

каржити постанову (рішення) по справі (стаття 268 Кодек0

су України про адміністративні правопорушення [4]).

Орган (посадова особа) під час підготовки до роз0

гляду справи про адміністративне правопорушення вирі0

шує такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної

справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали

справи про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді спра0

ви, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка

притягається до адміністративної відповідальності, потер0

пілого, його законних представників і адвоката.

Розгляд справи про адміністративне правопорушен0

ня здійснюється на засадах рівності перед законом і ор0

ганом, який розглядає справу, всіх громадян незалежно

від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших

переконань, статі, етнічного та соціального походження,

майнового стану, місця проживання, мови та інших об0

ставин.

По справі про адміністративне правопорушення, ад0

міністративна комісія (або виконавчий орган сільської, се0

лищної, міської ради) виносить одну з таких постанов (або

рішення):

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при ого0

лошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розг0

ляд громадської організації чи трудового колективу або

передачі їх прокурору, органу попереднього слідства чи

дізнання, а також за наявності обставин, що виключають

провадження в справі про адміністративне правопорушен0

ня.

Постанова про накладення адміністративного стяг0

нення підлягає виконанню з моменту її винесення, є обо0

в'язковою для виконання державними і громадськими

органами, підприємствами, установами, організаціями,

посадовими особами і громадянами. У разі оскарження

або опротестування постанови про накладення адмі0

ністративного стягнення постанова підлягає виконанню

після залишення скарги або протесту без задоволення,

за винятком постанов про застосування заходу стягнен0

ня у вигляді попередження, а також у випадках накладен0

ня штрафу, що стягується на місці вчинення адміністра0

тивного правопорушення. Питання, пов'язані з виконан0

ням постанови, вирішуються органом, який виніс поста0

нову (в даному випадку адміністративною комісією чи ви0

конавчим комітетом сільської, селищної, міської ради).

Також адміністративні комісії і відповідно виконавчі ком0

ітети сільських, селищних, міських рад здійснюють конт0

роль за правильним і своєчасним виконанням постанов,

які вони прийняли. Не підлягає виконанню постанова про

накладення адміністративного стягнення, якщо її не було

звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня ви0

несення, крім випадків коли виконавчому комітету ради

чи районному (міському) суду була надіслана скарга або

протест прокурора на відповідну постанову.

Наразі єдиним видом адміністративного стягнення у

сфері благоустрою населених пунктів згідно із статтею

152 Кодексу України про адміністративні правопорушен0

ня, який накладається на винних осіб, є штраф. Штраф

має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ят0

надцять днів з дня вручення йому постанови про накла0
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дення штрафу, а в разі оскарження або опротестування

відповідної постанови (рішення) — не пізніш як через п'ят0

надцять днів з дня повідомлення про залишення скарги

або протесту без задоволення. У разі відсутності само0

стійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до

вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопо0

рушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх зам0

інюють. Штраф, накладений за вчинення адміністратив0

ного правопорушення, вноситься порушником в устано0

ву банку України. У разі несплати правопорушником штра0

фу у встановлений строк, постанова про накладення штра0

фу надсилається для примусового виконання до відділу

державної виконавчої служби за місцем проживання по0

рушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.

Відповідно до статті 276 Кодексу України про адмі0

ністративні правопорушення [4] адміністративними комі0

сіями або виконавчими органами сільських, селищних,

міських рад справи про адміністративні правопорушення

розглядаються за місцем проживання порушника в п'ят0

надцятиденний строк з дня одержання протоколу про ад0

міністративне правопорушення та інших матеріалів спра0

ви.

Слід відзначити, що це положення ускладнює мож0

ливість розгляду справ адміністративними комісіями або

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад

та наступного покарання винних у порушенні статті 152

Кодексу України про адміністративні правопорушення [4]

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на

території України.

Норма щодо розгляду справ про адміністративне пра0

вопорушення в сфері благоустрою населених пунктів за

місцем проживання особи, яка його скоїла, також уск0

ладнює процедуру притягнення громадян України з інших

населених пунктів до відповідальності.

Так, іноземці або особи без громадянства, які пере0

бувають на території України можуть покинути її терито0

рію без сплати відповідних штрафів за порушення зако0

нодавства в сфері благоустрою населених пунктів, оск0

ільки протягом значного часу виконання процедурних дій

щодо притягнення до адміністративної відповідальності,

а це — розгляд справи адміністративною комісією або

виконавчим органом сільської, селищної, міської ради,

виконавче провадження державною виконавчою служ0

бою, подання матеріалів до прикордонних служб щодо

заборони в'їзду порушника в Україну або його видворен0

ня.

Відповідно до статті 80 Закону України "Про вико0

навче провадження" [5] під час виконання рішень щодо

іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридич0

них осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи за0

реєстровані на території України або мають на території

України власне майно, яким володіють самостійно або ра0

зом з іншими особами, застосовуються положення цього

Закону. У разі невиконання цими особами рішень дер0

жавний виконавець звертається до компетентних органів

з поданням про заборону в'їзду в Україну чи видворення

за межі України таких осіб відповідно до Закону України

"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

[6].

Дійсно згідно із статтею 25 Закону України "Про пра0

вовий статус іноземців та осіб без громадянства" [6] в'їзд

в Україну іноземцю та особі без громадянства не дозво0

ляється, у тому числі, якщо є факти невиконання ним

фінансових зобов'язань перед Україною, включаючи по0

в'язані з попереднім видворенням, у тому числі після зак0

інчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну у

зв'язку з видворенням, а також грошових стягнень. За

законом державна виконавча служба веде Єдиний дер0

жавний реєстр виконавчих проваджень.

Незначні штрафні санкції та складні процедури об0

грунтовують необхідність удосконалити пропозиції, що

висловлені у дослідженнях Щербини Є.М. [3] щодо на0

дання прав розглядати справи за статтею 152 Кодексу

України про адміністративні правопорушення [4] особам,

уповноваженим складати протокол, у разі якщо винна

особа погодилась із своєю провиною, шляхом доповнен0

ня нормою: "у разі якщо винна особа є іноземцем, осо0

бою без громадянства, які перебувають на території Ук0

раїни".

Водночас, потребує змін стаття 276 Кодексу України

про адміністративні правопорушення [4], яка передбачає

розгляд адміністративними комісіями або виконавчими

органами сільських, селищних, міських рад справ про ад0

міністративні правопорушення за місцем проживання по0

рушника.

На нашу думку, розгляд таких справ має проходити,

за місцем їх скоєння, що удосконалить механізми роз0

гляду справ саме тими органами, на території яких було

скоєно адміністративне правопорушення в сфері благо0

устрою населених пунктів.

Ще одне питання удосконалення механізмів притяг0

нення до адміністративної відповідальності — це на0

явність доказів. Оскільки відповідно до статті 71 Кодексу

адміністративного судочинства України [7] в адміністра0

тивних справах про протиправність рішень, дій чи без0

діяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо

доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяль0

ності покладається на відповідача, якщо він заперечує

проти позову, суб'єкт владних повноважень зобов'язаний

подати суду всі наявні в нього документи та матеріали.

На наш погляд, для покращення формування дока0

зової бази необхідно легалізувати застосування сучасних

технологій.

Тож, необхідно доповнити статтю 251 Кодексу Украї0

ни про адміністративні правопорушення [4] положенням

про можливість використовувати показання технічних

приладів та технічних засобів, що мають функції фото0 і

кінозйомки, відеозапису чи засобів фото0 і кінозйомки,

відеозапису, які використовуються при нагляді за вико0

нанням правил, норм і стандартів, що стосуються не тільки

забезпечення безпеки дорожнього руху, а і сфери благо0

устрою населених пунктів.

Наступне питання, що потребує окремого розгляду,

з удосконалення механізмів притягнення до адміністра0

тивної відповідальності це відсутність особи при розгляді

справи про адміністративне правопорушення.

Так, за відсутності особи на засіданні адміністратив0

ної комісії або виконавчого органу сільської, селищної,

міської ради справу може бути розглянуто лише у випад0

ках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і

час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопо0

тання про відкладення розгляду справи. У виняткових ви0

падках на засідання адміністративної комісії або виконав0

чого органу сільської, селищної, міської ради викликаєть0

ся особа, яка складала протокол про порушення, чи пред0

ставник органу, що надіслав матеріали на розгляд адмін0

істративній комісії або виконавчому органу сільської, се0

лищної, міської ради, та запрошуються свідки.

Пропонуємо, до статті 27702 Кодексу України про ад0

міністративні правопорушення [4] внести зміни, якими пе0

редбачити ознайомлення винної особи під час складання

протоколу адміністративне правопорушення особу, що

його здійснила. Для цього необхідно Кодексом передба0
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чити вимогу планувати засідання адміністративних комісій

або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

щодо притягнення за адміністративні правопорушення в

сфері благоустрою населених пунктів з оприлюдненням

визначених дати, місця і часу їх проведення. Це дозволить

особам, які оформлюють протокол своєчасно сповіщува0

ти винну особу про дату, місце і час розгляду справи.

Статтею 6 Кодексу України про адміністративні пра0

вопорушення [4] передбачено положення про запобіган0

ня адміністративним правопорушенням.

Так, органи виконавчої влади та органи місцевого са0

моврядування, громадські організації, трудові колекти0

ви розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на за0

побігання адміністративним правопорушенням, виявлен0

ня й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню,

на виховання громадян у дусі високої свідомості і дис0

ципліни, суворого додержання законів України.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні

адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції Ук0

раїни додержання законів, охорону державного і гро0

мадського порядку, прав громадян, координують на своїй

території роботу всіх державних і громадських органів

по запобіганню адміністративним правопорушенням, ке0

рують діяльністю адміністративних комісій та інших

підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адмі0

ністративними правопорушеннями.

Водночас будь0які підзаконні акти щодо визначення

напрямів роботи із запобігання адміністративним право0

порушенням в сфері благоустрою населених пунктів, які

б враховували специфіку функціонування цієї сфери,

відсутні. Скоординувати діяльність та допомогти органам

місцевого самоврядування та місцевим державним адмі0

ністраціям змогла б розроблена та затверджена централь0

ним органом виконавчої влади з питань житлово0кому0

нального господарства Методика запобігання адміністра0

тивним правопорушенням в сфері благоустрою населе0

них пунктів.

Крім того, з метою кореляції статті 152 Кодексу Ук0

раїни про адміністративні правопорушення щодо відпов0

ідальності в сфері благоустрою [4] та статті 18 Закону Ук0

раїни "Про благоустрій населених пунктів" [8] щодо ви0

мог для установ і організацій необхідно доповнити ос0

танній закон вимогою забезпечення дотримання місце0

вих правил благоустрою підприємствами, установами і

організаціями в доповнити відповідною вимогою для ус0

танов і організацій.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Для удосконалення механізмів притягнення до адмі0

ністративної відповідальності в сфері благоустрою насе0

лених пунктів необхідно удосконалити Кодекс України

про адміністративні правопорушення [4] в частині ви0

значення розгляду справ про адміністративні правопору0

шення у цій сфері за місцем його скоєння, визначення

особливостей притягнення до адміністративної від0

повідальності іноземців та осіб без громадянства, які

перебувають на території України, а також громадян Ук0

раїни з інших населених пунктів, ознайомлення про дату,

час і місце розгляду справи, збирання доказів, викорис0

товуючи сучасні технології.

Також центральному органу виконавчої влади з пи0

тань житлово0комунального господарства слід розроби0

ти та затвердити Методику запобігання адміністративним

правопорушенням в сфері благоустрою населених

пунктів.

У подальших розвідках необхідно вивчити підходи до

визначення відповідальність у сфері благоустрою насе0

лених пунктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов інформаційна складова набуває де0

далі більшої ваги і стає одним із найважливіших елементів

забезпечення національної безпеки. Саме тому розвиток

України як суверенної, демократичної, правової та економ0

ічно стабільної держави можливий тільки за умови забез0

печення належного рівня її інформаційної безпеки [1].

У правовому вимірі інформаційна безпека виступає як

невід'ємна складова сучасної системи управління, що ро0

бить надзвичайно важливим глибокий науково0теоретичний

аналіз та вдосконалення механізмів прийняття управлінсь0

ких рішень у цій сфері [2, с. 4].

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кількість наукових публікацій (як у вітчизняних, так і у

зарубіжних джерелах), присвячених проблемам інформацій0

ної безпеки, свідчить про актуальність даної теми. Окремої
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THE MODEL OF MANAGERIAL DECISION]MAKING ON THE INFORMATION SECURITY
IN THE MANAGEMENT BODIES OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE

У роботі досліджено особливості прийняття рішень у різних ланках управління. Сформульовано
поняття "управлінське рішення у сфері інформаційної безпеки", визначено його головні особливості.

Також у зв'язку з тим, що рішення, які приймає керівник органу управління прикордонного відом#
ства України, не лише визначають ефективність захисту інформаційних ресурсів організації, але й
впливають на розвиток загальної системи інформаційної безпеки Державної прикордонної служби
України, автор пропонує створити модель та алгоритм прийняття управлінських рішень у сфері інфор#
маційної безпеки, які дозволять: визначати оптимальні шляхи забезпечення необхідного рівня захи#
сту інформаційних ресурсів організації; у зв'язку з появою нових викликів та загроз оперативно ко#
регувати стратегію інформаційної безпеки організації; здійснювати наукове обгрунтування плану#
вання та реалізації заходів у сфері інформаційної безпеки.

  The peculiarities of decision#making at the different levels of the management are investigated in this
paper. It is worded there the concept of management decision in the field of information security, and are
determined its main features.

Due to the fact that the decisions made by the head of the governing body of the Border Service of Ukraine
not only determine the effectiveness of the protection of information resources of the institution but also
affect on the development of the overall information security system of the State Border Guard Service of
Ukraine.

The author suggests to make the model and algorithm of managerial decision making in the field of
information security that will identify the best ways to ensure the necessary protection of information
resources of the institution; quickly correct the strategy of information security of the institution because
of new challenges and threats; implement the scientific basis of planning and realization of activities in the
field of information security.

Ключові слова: Державні управлінські рішення, управлінські рішення, ефективність, якість, модель, алгоритм.

Key words: Public management decisions, managerial decisions, effectiveness, quality, model, algorithm.

уваги заслуговують дослідження таких авторів, як: Б.А. Кор0

мич [2]; С.В. Тарабан [3]; В.Д. Бакуменко [4]; Г.В. Атаман0

чук [7], В.Л. Савченко [12]. Проте механізми прийняття уп0

равлінських рішень у сфері інформаційної безпеки на відом0

чому рівні залишаються недостатньо дослідженими.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у формулюванні поняття "управлі0

нське рішення" у сфері інформаційної безпеки, а також роз0

робленні моделі та алгоритму прийняття управлінських

рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки в орга0

нах управління прикордонного відомства України.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Функціонування будь0якої організації залежить від

ефективної реалізації рішень керівника у всіх ланках управ0
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ління. При цьому слід враховувати, що рішення в системі

державного управління надто різноманітні, багаторівневі і

мають різну владну силу. Одні з них приймаються вищими

та регіональними органами державної влади і спрямовують0

ся на вирішення найважливіших проблем держави, інші є

проміжними або допоміжними і приймаються відповідними

суб'єктами управління [3, с. 12].

Як зазначає В. Бакуменко, необхідно розрізняти понят0

тя "державно0управлінські рішення", "управлінські рішен0

ня" та "рішення" [4, с. 19]. Так, під державно0управлінсь0

кими рішеннями будемо розуміти усі управлінські рішення,

що приймають вищі та регіональні органи державної влади

з метою визначення і реалізації державних цілей, стратегій

їх досягнення, основних функцій державної політики, орган0

ізації державної влади, а також вирішення інших проблем

державного значення [5, с. 351].

Під управлінським рішенням слід розуміти обгрунтова0

ний висновок про необхідність виконати дії, пов'язані з до0

сягненням цілей, що поставлені перед організацією та її чле0

нами, або, навпаки, втриматися від них [6, с. 68].

Управлінське рішення, відповідно до визначення, на0

даного Г. Атаманчуком, являє собою соціальний акт, в яко0

му в логічній формі (текстуальна модель) викладено впливи

управлінських ланок (державних органів, посадових осіб)

на суспільну систему (керовані об'єкти), що необхідно для

досягнення поставлених цілей, забезпечення інтересів та за0

доволення відповідних потреб в управлінні [7, с. 296].

На думку В. Я. Малиновського, управлінське рішення

— це акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, що

характеризує конкретну управлінську ситуацію, підготовле0

ний на основі варіантного аналізу і прийнятому у встановле0

ному порядку оцінки, що має директивне значення, який

містить постановку цілей і обгрунтування засобів їх реалі0

зації та організовує практичну діяльність суб'єктів і об'єктів

управління, спрямовану на досягнення поставлених цілей [8,

с. 287].

Аналіз поняття "прийняття рішень", як однієї з загаль0

них функцій управління, вимагає детального вивчення, а

також уточнення визначення "рішення". У загальному виг0

ляді під рішенням пропонується розуміти вибір однієї з аль0

тернатив у процесі досягнення поставленої мети, а під аль0

тернативою — один варіант дій, що виключає можливість

реалізації іншого варіанту [9, с. 47].

Наявність вибору альтернативних варіантів у процесі ух0

валення рішення, з одного боку, добре, а з іншого — кон0

куруючі можливості є несистематичними, ймовірнісними.

Н. Карданська під рішенням розуміє "певний процес, що

складається з низки окремих актів і процедур " [10, с. 29].

Більш конкретизовано це поняття розкриває Р. Фатхутді0

нов. На його думку, рішення є "результат аналізу, прогнозу0

вання, оптимізації, економічного обгрунтування й вибору

альтернативи з безлічі варіантів досягнення конкретної мети

системи менеджменту" [11, с. 16].

З огляду на різноманітність підходів щодо визначення

зазначених дефініцій та необхідності дослідження управлі0

нських рішень визначимо загальні ознаки, які характеризу0

ють саме це поняття [3, с. 16]:

— цільова спрямованість;

— визначення плану дій та конкретних виконавців;

— відповідність чинним нормативно0правовим актам;

— виокремлення зовнішніх і внутрішніх факторів впли0

ву на виконання рішення;

— визначення місця і ролі конкретного рішення в низці

раніше прийнятих і запланованих для прийняття доку0

ментів;

— своєчасність рішення та його адаптивність.

Також, з метою всебічного аналізу управлінських

рішень, визначимо їх класифікаційні ознаки, які можуть ста0

ти основою для опрацювання рекомендацій щодо удоско0

налення управлінських механізмів у сфері інформаційної

безпеки.

У науковій літературі досить докладно розглядаються

різні підходи до класифікації управлінських рішень [3, с. 17;

12, с. 8] та ін., узагальнення яких дозволяє виокремити ос0

новні їх класифікаційні ознаки (табл. 1).

Оскільки наведені поняття управлінських рішень є до0

сить загальними і не передають специфіки прийняття рішень

у сфері інформаційної безпеки, автор пропонує під даною

дефініцією розуміти визначення оптимальних форм, ме0

тодів, засобів та термінів, необхідних для досягнення по0

трібного рівня інформаційної безпеки організації на основі

експертної оцінки ступеня ризику деструктивного впливу

кожної альтернативи.

При чому управлінське рішення має відповідати певним

вимогам:

— наукової обгрунтованості, яка полягає в тому, що

управлінське рішення формується з урахуванням об'єк0

тивних закономірностей, які відображають умови пере0

бігу тих чи інших процесів та явищ, зокрема, в науковій

сфері;

№ 
пп Класифікаційні ознаки Управлінські рішення 

1 за ієрархією планування стратегічні, тактичні,
оперативні 

2 за характером реалізації планові, кризові, ситуаційні
3 за рангом управління вищого, середнього або нижчого рівня
4 за періодом реалізації короткострокові, середньострокові,

довгострокові 
5 за характером організації 

розробки рішень 
одноособові, колегіальні, колективні 

6 за причинами виникнення ситуаційні;
за приписом (розпорядженням) вищих органів;  
програмні, пов'язані із включенням даного об'єкта 
управління в певну структуру програмно-цільових 
відносин, заходів; 
ініціативні 

7 за методами розробки  з використанням графоаналітичних методів (сіткових 
моделей і методів, стрічкових графіків, структурних схем); 
математичні, які передбачають формалізацію уявлень, 
відносин, пропорцій, термінів, подій, ресурсів; 
евристичні, пов'язані з широким використанням 
експертних оцінок, розробки сценаріїв, ситуаційних 
моделей 

8 за способом доведення до 
реалізації 

письмові, усні

Таблиця 1. Класифікація управлінських рішень
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— кількісної та якісної визначеності, яка передбачає,

що залежно від змісту рішення його результати можуть бути

виражені як кількісними, так і якісними показниками;

— правомірності рішення, що означає відповідність уп0

равлінського рішення чинним правовим нормам, внутрішнім

положенням організації;

— оптимальності рішення, що передбачає досягнення

такого рівня, який би забезпечив відповідність рішення еко0

номічному критерію ефективності: досягнення максималь0

ного кінцевого результату за найменших витрат ресурсів, у

тому числі часу;

— своєчасності прийняття рішення, що характеризуєть0

ся правильним вибором моменту його прийняття;

— комплексності управлінського рішення, яке полягає

в урахуванні сукупності аспектів (економічного, психологі0

чного, інформаційного тощо) розробки і прийняття рішен0

ня;

— гнучкості, яка передбачає можливість коригування

управлінського рішення у разі суттєвої зміни певних умов

функціонування організації [13, с. 10].

Останнім часом надзвичайної актуальності набули ро0

боти, які досліджують ефективність та якість управлінських

рішень. Слід зазначити, що нині не має однозначного виз0

начення поняття "ефективність управлінського рішення",

оскільки, на думку Л. А. Бірмана, чітке виділення ефектив0

ності саме управлінських рішень у загальних результатах

діяльності організації тієї частини, яка є безпосереднім ре0

зультатом, видається досить складним [14, с. 178].

Разом з тим більшість науковців вважає, що рішення є

ефективним, якщо найкращій результат досягнуто в зада0

ний термін або з найменшими витратами [15, с. 253]

На думку Й. Кхола, ефективність управлінських рішень

і дій "… залежить переважно від характеру проблем, що

вирішуються; від управлінських ситуацій; від умов, особли0

во організаційного характеру, в яких приймаються рішення

та відбуваються управлінські дії, й у меншій мірі — від ха0

рактеристик особистості та становища управлінського пра0

цівника" [16, с. 100].

Під якістю управлінських рішень слід розуміти ступінь

їх відповідності характеру задач функціонування, які доз0

воляють системі управління проектами постійно розвивати0

ся, тобто управлінські рішення забезпечують подальші шля0

хи розвитку системи за різноманітних умов формування

економічних відносин.

Досліджуючи ефективність прийняття управлінських

рішень, як один з основних факторів удосконалення систе0

ми управління слід зазначити характерні ознаки, від яких

залежить якість даного процесу, а саме [17, с. 277]:

— чіткість та повнота постановки завдання;

— обсяг і цінність інформації, на основі якої приймаєть0

ся рішення;

— врахування реально можливих умов та інструментів

виконання рішень;

— методи і методики розробки і реалізації управ0

лінських рішень;

— стан управлінської системи (психологічний клімат,

авторитет керівника, професійно0кваліфікаційний склад);

— наявність механізмів поточного контролю;

— закони об'єктивного світу, зв'язані з прийняттям і

реалізацією управлінських рішень;

— суб'єктивність оцінки варіанта вибору рішення;

— час розробки управлінських рішень;

— наявність системи експертних оцінок рівня, якості та

ефективності управлінських рішень.

Управлінські рішення повинні спиратися на об'єктивні

закони і закономірності суспільного розвитку. З іншого

боку, управлінські рішення істотно залежать від множини

суб'єктивних факторів — логіки розробки рішень, якості

оцінки ситуації, структуризації задач і проблем, визначено0

го рівня культури управління, механізму реалізації рішень,

виконавської дисципліни тощо.

При цьому необхідно завжди пам'ятати, що навіть ре0

тельно продумані рішення можуть виявитися неефективни0

ми, якщо вони не зможуть передбачити можливих змін у

ситуації, стані виробничої системи [18, с. 54].

Оскільки ефективність і якість управлінського рішення

визначається, насамперед, обгрунтуванням методології

прийняття цього рішення [13, с. 16]. Автор для формалізації

даного процесу пропонує створити певну модель, яка має

стати основою алгоритму дій керівника під час формування

управлінських рішень у сфері забезпечення інформаційної

безпеки організації. Також дана модель має стати підгрун0

тям аналізу та прогнозування організаційних, технічних та

нормативно0правових колізій, які можуть виникнути під час

практичної реалізації заходів, спрямованих на забезпечен0

ня інформаційної безпеки організації.

Пропонуємо модель прийняття управлінських рішень

щодо забезпечення інформаційної безпеки організації ство0

рити на основі концептуальної моделі механізму прийняття

рішень у сфері державного управління національною без0

пекою [19, с. 218—223], враховуючи основні засади міжна0

родного стандарту ISO/IEC 27001:2005 "Інформаційні тех0

нології. Методи захисту. Системи менеджменту захисту

інформації. Вимоги." (Information technology — Security

techniques — Information security management systems —

Requirements) [20].

Модель процесу прийняття рішень у сфері інформацій0

ної безпеки є формалізованою схемою опрацювання інфор0

мації, яка описує послідовність дій кожного етапу моделі,

що об'єднані в єдину систему.

Оскільки процес може бути ітераційним і триває доти,

доки не буде знайдено рішення, яке задовольняє вимоги

згідно з обраним критерієм, то операції, які виконуються на

кожному етапі, можуть бути повторені за необхідністю.

Виходячи з зазначеного, модель прийняття управлінсь0

кого рішення щодо забезпечення інформаційної безпеки в

органах Державної прикордонної служби України можна

представити у вигляді наведеного на рисунку 1, де основни0

ми елементами моделі є: блок даних, блок, ситуації, блок

мети, блок вибору [19, с. 218—223].

Виходячи з призначення блоків, можна визначити їх ос0

новні функції та відповідні завдання, які мають виконуватись.

Блок даних

— визначає межі управлінського впливу, об'єкти інфор0

маційної безпеки (далі — ОІБ), до яких мають застосовува0

тись методи та заходи технічного захисту інформації;

— здійснює класифікацію ОІБ за певними ознаками.

При чому під об'єктами інформаційної безпеки будемо

розуміти:

— відомості (незалежно від виду їхнього представлен0

ня), які віднесені до інформації з обмеженим доступом або

інших видів інформації, що підлягають захисту, обробка

яких здійснюється в інформаційно0телекомунікаційних си0

стемах Державної прикордонної служби України і які мо0

жуть знаходитись на паперових, магнітних, оптичних та

інших носіях;

— бази даних, програмне забезпечення, інші інфор0

маційні ресурси;

— обладнання інформаційно0телекомунікаційних сис0

тем Державної прикордонної служби України та інші мате0

ріальні ресурси, включаючи технічні засоби та системи, які

не задіяні в обробці інформації з обмеженим доступом, але

знаходяться у контрольованій зоні; носії інформації, про0

цеси і технології її обробки; технічні області, в яких необхі0

дно захищати інформаційне та програмне забезпечення: ро0

боча станція, комунікаційні канали (фізична мережа) та ко0

мутаційне обладнання, сервери, засоби друку, накопичувачі

інформації;
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— засоби та системи фізичної охорони матеріальних

та інформаційних ресурсів, організаційні заходи захисту;

— користувачі (персонал) інформаційно0телекомуніка0

ційних систем, власники інформації та інформаційно0теле0

комунікаційних систем [20].

Блок ситуації

Враховуючи той факт, що кожна організація має свою

специфіку діяльності, організації системи, різні технології

обробки інформації, свою кадрову політику, стандартних уп0

равлінських рішень у сфері інформаційної безпеки замало.

Тому формування підгрунтя щодо прийняття оптимальних

управлінських рішень у сфері інформаційної безпеки при

різних ситуативних обставинах має базуватись на досліджені

можливих загроз та наявних уразливостей системи захисту

інформації, аналізі ймовірних сценаріїв дії зловмисників, а

також економічного аналізу збитків від деструктивних дій

порушників.

Особливістю блоку даних і блоку ситуації є те, що в су0

купності вони об'єднують дані, які пов'язані із зовнішніми

та внутрішніми загрозами в певний момент часу. Тому су0

купність перших двох блоків можна назвати ситуативною ча0

стиною моделі. Кінцевим результатом її функціонування є

інформація, яка визначає доцільність її подальшого просу0

вання (як вхідної інформації) та використання для наступ0

них блоків. Блок ситуації вказує напрямок просування вка0

заної інформації для подолання недостатності й невизна0

ченості об'єктивних даних про об'єкт управління.

Призначенням блоку мети є адекватна реакція на

зовнішні та внутрішні процеси які здійснюють вплив на рівень

безпеки об'єктів інформаційного захисту організації та виз0

начають рівень необхідних процедур щодо забезпечення

інформаційної безпеки.

Блок вибору характеризує процедури вибору оптималь0

ного рішення з сукупності альтернативних варіантів.

Останні два блоки пов'язані із внутрішнім функціону0

ванням системи управління інформаційною безпекою орган0

ізації та утворюють концептуальну частину моделі.

Задачею посадової особи у формуванні рішення у сфері

управління інформаційною безпекою є вибір з певної сукуп0

ності альтернатив того рішення, яке за оптимальними по0

казниками є найбільш ефективним.

З метою підвищення ефективності управлінського впли0

ву на безпеку інформаційних ресурсів підрозділів Держав0

ної прикордонної служби України на основі розробленої

моделі прийняття управлінського рішення пропонуємо ство0

рити алгоритм дій керівника організації у сфері інформа0

перевірка ефективності прийнятого           
  рішення 

Ситуаційна частина моделі 
Внутрішні загрози 

 

Блок ситуації 

Блок даних 
Визначення області дії та 

наявних інформаційних активів  
Зовнішні загрози 

Агрегування інформації та 
визначення цінності активів  

Визначення моделі загроз 

Визначення моделі порушника 

Аналіз збитків від деструктивних дій 
зловмисників 

Концептуальна частина моделі 

Блок цілі  
Ризик, який 

необхідно усунути 
негайно 
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усунути найближчим 

часом 

Ризик, який не 
вимагає негайних 

дій 

Блок вибору 
Визначення та розробка сценаріїв, планів,  

політики забезпечення інформаційної безпеки 
організації 

 

УПРАВЛВНСЬКЕ РІШЕННЯ 

Рис. 1. Модель прийняття управлінського рішення щодо забезпечення інформаційної безпеки
в органах Державної прикордонної служби України
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ційної безпеки та представити у вигляді зазначеного на ри0

сунку 2.

ВИСНОВОК
На основі аналізу наукової літератури у роботі надано

визначення поняттю "управлінське рішення у сфері інфор0

маційної безпеки", головними особливостями якого є на0

ступні положення:

— управлінське рішення у сфері інформаційної безпе0

ки формується тільки за умови наявності достатньої інфор0

мації з усіх етапів моделі прийняття управлінського рішен0

ня щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах

Державної прикордонної служби України;

— рішення при реалізації функції управління щодо зас0

тосування певних методів та засобів технічного захисту інфор0

мації для досягнення необхідного рівня інформаційної без0

пеки обирається з кінцевого варіанту наявних альтернатив.

Результатом дослідження будемо вважати створення

моделі прийняття управлінського рішення щодо забезпечен0

ня інформаційної безпеки в органах управління прикордон0

ного відомства України, яка сформована з врахуванням

концептуальної моделі механізму прийняття рішень у сфері

державного управління національною безпекою та основ0

них засад міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2005

"Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менед0

жменту захисту інформації. Вимоги." (Information technology

— Security techniques — Information security management

systems — Requirements).

Також у роботі був розроблений алгоритм дій керівника

організації, який відповідно до наявних загроз, уразливостей

та оцінки ризиків інформаційної системи дозволяє формувати

оптимальне управлінське рішення у сфері інформаційної без0

пеки в органах управління прикордонного відомства України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Брендинг відноситься до сфери діяльності засобів

та методологій політичного маркетингу, що дослід0

жується у спеціальній теорії, основною концепцією якої

виступають принципи регулювання політичного ринку.

Дослідження ринку влади та накопичення інформації

щодо стану його сьогодення дозволяє зробити висно0

вок про необхідність наукового осмислення інновацій0

них методів застосування у системах маркетингових

комунікацій органів державної влади таких новітніх за0

собів, як брендинг, позиціонування тощо задля досяг0

нення більш ефективного впливу на суспільну свідомість

як рушійну силу у справі принципової модернізації краї0

ни.
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BRANDING IN VIEW OF STATE MARKETING COMMUNICATIONS

У статті розглядається місце, роль та значення брендингу як особливого виду системи мар#
кетингових комунікацій органів державного управління.

Активне впровадження інструментів маркетингу й в суспільно#політичне життя вимагає роз#
гляду брендингу як інтегрованого виду маркетингових комунікацій, що виступає невід'ємним
атрибутом сучасних соціальних відносин в умовах глобалізації. Крім того, при моделюванні гро#
мадянського суспільства специфіка державного управління надає технологіям використання
державного некомерційного брендингу дещо нових, інших специфічних рис та істотних ознак,
які й виступають проблемними з позицій постмодерністського трактування.

Автором підтверджено власний тезис, що державний брендинг є формою соціальних відно#
син та взаємодії між структурами державного управління та безпосередніми споживачами про#
дуктів їх діяльності та послуг.

The article discusses the place, role and meaning of branding as a special type of the marketing
communication system of public administration bodies.

Active introduction of marketing instruments also in social and political life requires us to see
branding as an integrated type of marketing communications which is an inseparable attribute of
modern social relations in the context of globalization. Furthermore, in civil society modelling the
specific nature of public administration adds somewhat new different specific features and essential
characteristics to techniques of the use of state non#commercial branding, and these are seen as
problematic from the point of view of post#modernist interpretation.

The author confirmed his own thesis that state branding is a form of social relations and interaction
between the state administration structures and immediate consumers of the product of their
activities and services.

Ключові слова: брендинг, держава, державне управління, маркетинг, маркетингові комунікації, орга#

ни державного управління.

Key words: branding, state, governance, marketing, marketing communications, public administration.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженнями політичного маркетингу як однієї з

галузей некомерційного соціального маркетингу займа0

лися відомі закордонні й вітчизняні дослідники. Першим

загальні проблеми такого типу маркетингу проаналізу0

вав відомий французький соціолог і політолог П. Бурдьє.

Він вважав, що поле політичної діяльності слід розгля0

дати й досліджувати як своєрідний політичний ринок,

на якому існує виробництво, попит і пропозиція особ0

ливого продукту — політичних партій, їх програм, а та0

кож думок і позицій, які вони відстоюють, пропаганду0

ють серед населення, пропонують владним структурам

тощо [1; 2, с. 216—217]. Деяким аспектам некомерцій0

ного соціального маркетингу приділяв увагу й видатний



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

137

маркетолог Ф. Котлер та представники його школи [3].

В цілому значний вклад в розробку цієї тематики вне0

сли такі вчені як: Г. Амстронг, В. Вонг, Є. Гречин [4],

Г. Дан, М. Димшиц, А. Длігач, С. Займан, К. Келлер,

Ф. Котлер, С. Кумбер, Д. Огілві, Л. Персі, В. Полторак,

Е. Райс і Л. Райс [5], Дж. Россітер, Дж. Сіссорс, Дж. Сон0

дерс, А. Старостіна, Дж. Траут, Р. Уайт та інші автори.

Значна увага питанням державного управління мар0

кетингом приділена в Енциклопедії державного управлі0

ння [6]. Загальні проблеми державного маркетингу роз0

глянуті в працях А. Другова, І. Рассказової, Є. Ромата, А.

Сафіна, Д. Сендерова, С. Сендецької, В. Шепеля. Про0

блемам реклами, зокрема й державної реклами, держав0

ного маркетингу присвячені праці Є. Ромата [7; 8].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — розглянути та проаналізувати

явище брендингу як виду інтегрованих некомерційних

державних маркетингових комунікацій в системах взає0

модії органів державної влади з соціумом, конкретни0

ми соціальними групами та інститутами, індивідами,

зовнішнім середовищем в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Спираючись на ринкову парадигму політичного рин0

ку за П. Бурдьє, слід визначити, що будь0який громадя0

нин демократичної країни як член електорату якоїсь пол0

ітичної сили розглядається в якості споживача відповід0

ного політичного продукту [2, с. 216]. Отже, брендинг як

інтегрований вид маркетингових комунікацій виступає

невід'ємним атрибутом сучасних соціальних відносин в

умовах глобалізації. Особливості постіндустріального

розвитку соціуму, формування в країні інформаційного

та громадянського суспільств надають технологіям ви0

користання державного некомерційного брендингу дещо

нових, специфічних рис та істотних ознак, які й виступа0

ють проблемними з позицій постмодерністського трак0

тування комунікативних практик. Останні у вітчизняному

філософському осмисленні розглянуті А. Єрмоленком

через порівняльниий аналіз теоретичних праць [9].

Місце і роль брендингу та бренд0менеджменту в су0

часнову використанні потребують з'ясування, насампе0

ред, історії походження цього поняття та його транс0

формації відносно сфери державного менеджменту.

Поняття "бренд" вперше було формально визначе0

но в 900ті роки ХХ століття Американською маркетин0

говою асоціацією як "назва, слово, вираз, знак, символ,

дизайнерське рішення, або їх комбінація з метою ви0

значення товарів і послуг конкретного продавця чи гру0

пи продавців задля відмінності від їх конкурентів" [7, с.

335; 10, с. 14]. Саме слово "бренд" походить від анг0

лійського словосполучення "brand name". Але сутність

понять "бренд" і "брендинг" поступово спрямовувала0

ся до більш вузького та чіткого трактування.

Первинним поштовхом до виникнення цих нових по0

нять за Є. Роматом стало виявлення і знаходження "фірмо0

вого стилю" ще в середені ХХ століття [7, с. 334]. Отже,

розпочався пошук засобів більш яскравого й однознач0

ного визначення фірмової ідентифікації, що поступово й

призвів до знаходження такого вищеозначеного терміна,

але з початку через поняття "позиціонування".

В історичному плані поняття "бренд", "брендинг" та

"позиціонування" щільно пов'язані поміж собою. Ще у

1972 р. в американському журналі "Вік реклами" була

опублікована серія статей під єдиною назвою: "Ера по0

зиціонування" і впродовж майже десяти років її автори

Дж. Траут і Е. Райс вели активну міжнародну пропаган0

ду своєї теорії позиціонування, яка дуже швидко заво0

ювала увесь рекламний світ. Ідеї цих авторів здалися

рекламістам світового ринку дуже простими, зрозумі0

лими та практично корисними. Тому на завершення де0

сятиріччя апробації своїх теоретичних поглядів Дж. Тра0

ут і Е. Райс в 1981 р. видали працю "Позиціонування:

боротьба за впізнання" [4, c. 16]. І в подальшому ці ав0

тори у всіх своїх багаточисельних працях, як і їх по0

слідовники, ніколи не забували широко висвітлювати

ідеї розвитку позиціонування на світових ринках доти,

доки через десятиріччя теорії реклами не збагатилися

новітньою темою — брендингом [4; 11]. Але сам термін

з'явився у 1987 р. [4, с. 20].

Необхідність у позиціонуванні продукту грунтуєть0

ся на органічній здатності людської психіки засвоюва0

ти інформацію тоді, коли вона нав'язується людині про0

ти її волі. У такому випадку позиціонування виступає за0

собом, який дозволяє інформації про якийсь конкрет0

ний продукт "прориватись" у свідомість споживача. І тоді

агресивно діє формула Траут0Райса: "Найкращий засіб

проникнення у людську свідомість, що ненавидить

складність та безладдя — найпростіше повідомлення"

[4, с. 17].

Тільки на початку ХХІ ст. засоби корпоративної чи

фірмової ідентифікації у системі маркетингових креа0

тивних комунікаційних констант почали цілеспрямова0

но й системно використовуватись як безпосередній

інструментарій державного некомерційного маркетин0

гу або як один з його інструментів, яким виступає дер0

жавна реклама [7, с. 72—86]. Але, на погляд Є. Ромата,

хоча реальна практика "державної реклами значно ста0

ріше і державного маркетингу, і, навіть, "класичного"

маркетингу, ступінь наукової розробки цієї проблеми ще

явно недостатній" [7, c. 73]. Погоджуючись з цим твер0

дженням, слід зауважити, що це особливо стосується

термінологічної системи визначень в цій сфері діяль0

ності, сутнісного розуміння та наукового осмислення

використання новітніх маркетингових технологій орга0

нами державної влади різного рівня ієрархії.

З цих позицій державний брендинг є одним із типів

маркетингових технологій, що спрямований на створен0

ня бренду державного інституту та управління ним за

допомогою маркетингового інструментарію. Це озна0

чає, що продукт (інформаційний або інший), який ство0

рюють структури державного управління, повинен зай0

няти у свідомості споживача (громадян, груп населен0

ня, бізнес0кіл, індивідів тощо) визначене місце, яке по0

винно чимось відрізнятися від інших аналогічних, але

конкурентних продуктів, наприклад, розроблених

опозицією, суб'єктами інформаційних воєн тощо.

Отже, бренд виступає як сукупність атрибутів і пе0

реваг, що відокремлює його від аналогів і викликає

сильні та стійкі емоції у споживача, коли той бачить

об'єкт бренду чи чує про нього. Тобто бренд — це ре0

зультат втілення цієї комбінації асоціацій і емоцій у

свідомості людини. Таким некомерційним брендом
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може виступати назва країни, наприклад — "Україна",

для всіх патріотично настроєних громадян і діаспори,

інших симпатиків. Також брендами можуть бути й інші

національні символи та образи, які виступають як в не0

комерційному символічному значенні, так і елементами

комерційної, наприклад, туристичної, спортивної тощо

реклами.

Брендинг виступає як діяльність, що налаштована

на досягнення вищеозначеного результату. Державний

брендинг — це діяльність відповідних структур органів

влади країни та державних службовців, що націлена на

втілення національних і регіональних брендів країни в

свідомість її населення у внутрішньому вимірі; в

свідомість державних, корпоративних і міжнародних

представників інших країн світу, а також необмеженої

кількості індивідів у зовнішньому вимірі.

Вважається, що завдання брендингу виконуються, як

правило, за допомогою комбінацій використання таких

його видів як: імідж0маркетинг, піар та реклама. У випад0

ку державного брендингу це може бути політична та соц0

іальна реклама. Комбінаторика та складність брендингу

обумовлює і значні зусилля та креативність реалізації про0

ектів на його основі. В. Полторак об'єктивно зауважує, що

брендинг "потребує великих зусиль, залучення кваліфіко0

ваних фахівців з піару, управлінського консультування,

політологів, соціологів, психологів та інших" специалістів,

науковців і практиків. Цей же автор вказує на дуже вдалі в

минулому партійні бренди, що були використані політич0

ними партіями та організаціями під час одних з парламен0

тських виборів і, як приклад, наводить вдалі брендинги

Партії зелених та проекту "Озиме покоління". Одночасно

висловлено цілком справедливе зауваження про слабку

та малоефективну роботу над формуванням бренд0про0

ектів у політичній системі України [2, с. 49—50].

Але тільки вказаними методами та видами комбі0

націй продуктивний державний брендинг не побудува0

ти. Наприклад, без міфологічної складової довгостро0

кового політичного й стабільно впливового бренду не

виробити. Такого, що був би постійно присутнім при

розбудові нового типу держави — майбутнього міфо0

логічного суспільства. І. Пантелейчук вказує на два

різновиди політичної міфотворчості, які й, на наш по0

гляд, потрібно враховувати при розбудові держвних

брендів. Це, так звані, технологічні та "вічні" міфи. Перші

потрібні для короткострокових бренд0проектів, а другі

— для стратегічно важливих бренд0проектів довгост0

рокового характеру. "Вічні" міфи "характеризуються

стійкістю, грунтовані на архетипах, глибоко вкорінених

у менталітеті народів" [12, с. 144].

Державний брендинг слід розглядати як найбільш

дієву та ефективну методологію ідентифікуючих мар0

кетингових комунікацій органів державної влади всіх

рівнів її ієрархії. Отже, слід приділити додаткову увагу

цьому інтегрованому виду маркетингових комунікацій

в системі державного менеджменту.

Вочевидь, можливо визначити деякі найбільш за0

гальні "класичні" за Е. Райсом принципи брендингу, які

слід враховувати державним структурам при плануванні

такого виду діяльності [4; 5]. Це принципи однознач0

ності, інноваційності, першості, закріпленості, що адап0

товані та трансформовані до специфічних умов їх вико0

ристання як механізму державного управління.

Принцип однозначності у державному брендингу

слід трактувати як рекомендацію органам влади спря0

мовувати сприйняття кожного конкретного бренду

тільки на одній категорії управлінської продукції. Не слід

поширювати бренд з однієї продукції (послуги) на якусь

іншу, а краще створювати, якщо виникає така потреба,

новий бренд.

Принцип інноваційності у державному брендингу

полягає у внесенні нових суттєвих ознак у вже існуючий

бренд, або у створенні нового привабливого для суспіль0

ства управлінського продукту або послуги.

Принцип першості у державному брендингу поля0

гає у відповідності гаслу "краще бути першим, а ніж кра0

щим". Це означає обов'язкове випередження у ство0

ренні бренду своїх політичних та інших конкурентів.

Принцип закріпленості у державному брендингу

полягає у необхідності постійного нагадування різними

засобами про значущість, роль та інші особливості брен0

ду, який вже втілений у свідомості громадян країни.

Вказані принципи державного брендингу не є вичер0

пними і, безумовно, потребують доповнення, науково0

го осмислення й аналізу їх практичної реалізації. Але

вони є відправними у нових напрямках перспективних

державних менеджерних і маркетингових досліджень.

При цьому слід постійно пам'ятати й дуже обережно,

креативно і критично підходити до застосування норм,

методів, правил та визначень — взагалі будь0яких на0

робок комерційного або промислового товарного брен0

дингу задля втілення їх у практику некомерційного дер0

жавного брендингу. Тому загальний досвід світової рин0

кової реалізації брендингу не може бути автоматично

перенесеним на конкретну брендинг0практику держав0

них структур. Це може бути зроблене тільки через твор0

че інноваційне переосмислення положень і досвіду

брендингу всіх інших сфер діяльності людства на інших

ринках, в тому числі, і на політичному ринку.

Формування державного бренду відбувається в ме0

жах спеціальних маркетингових технологій: диферен0

ціювання та позиціонування. Диференціювання висту0

пає важливим фактором взаємовідносин між суб'єктом

брендингу (органом державної влади) і споживачем

його продукту та послуг (громадянами). За цією техно0

логією споживач повинен отримати від суб'єкта брен0

дингу через якийсь комунікаційний канал повідомлен0

ня та чітко відокремити його від маси інших брендів0

конкурентів і осмислити основну відмінну сутність дер0

жавного бренду. Першим моментом диференціювання

для індивіда є рішення задачі ідентифікації нового брен0

ду. Наприклад, ідентифікація бренду "Європейський

вибір" для частини населення України асоціюється з

прагненням до рівня життя як у західних та централь0

них країнах Європеського союзу. Отже, до основних

ознак, що ідентифікують бренд можливо віднести:

— актуальність для намірів, очікувань і сподівань

споживачів0адресатів бренду;

— характерність як те, що бажає відчувати спожи0

вач, коли чує про даний бренд або бачить його рекла0

му, тобто те, що індивід сам приписує бренду — якусь

унікальність, чітку відмінність від інших брендів (наприк0

лад, "вибір Таможеного союзу").

Таким чином, до основних характеристик бренду

слід віднести:
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— ознаки, що викликають визначені емоції та оці0

ночні судження споживача про те, що потенційно мер0

кантильно здається кращим для нього;

— ознаки якості, надійності, безпеки тощо життє0

діяльності за умов даного вибору бренду.

Ідентичність бренду встановлюється споживачем за

допомогую будь0яких ознак та їх комбінацій і може

розкриватися через безліч компонентів, що виступа0

ють засобами його впізнання. Тому структури держав0

ного управління повинні зазделегідь формувати комп0

лекс ознак ідентичності бренду та проводити ці ознаки

через максимально широку сферу каналів маркетинго0

вих комунікацій, насамперед, через телебачення й інші

активні засоби соціальної інформації. І тоді бренд стає

символом, що відображає потреби та побажання спо0

живачів — населення країни взагалі та конкретних інди0

відуумів зокрема. Тільки після цих процесів бренд стає

частиною державної політики або, навіть, атрибутом

держави.

Наступним кроком формування державного брен0

ду повинно стати визначення рівня його цінності для

соціуму та для перспективного розвитку країни в ціло0

му. При відсутності такого послідовного кроку — етапу

формування бренду може виникати конфліктна ситуа0

ція в суспільстві або навіть мати місце кризова ситуація.

Цінності бренду — це сукупність унікальних влас0

тивостей бренду (реальних, уявних або міфологічних),

що надають можливість споживачу0громадянину вбача0

ти в ньому оптимальне співвідношення благ і зисків за

умов причетності до нього і при мінімізації затрат задля

його реалізації.

Цінності державного бренду — це ще й сукупність

функціональних, особистих і соціально0економічних

цінностей громадян країни, які співвідносяться у їхній

свідомості з визначенням конкретного бренду як еле0

менту загальної символіки, іміджу та цивілізаційного

позиціонування держави. Соціальні та економічні

цінності державного бренду повинні відображати інте0

реси та потреби окремих соціальних груп суспільства

(молоді, пенсіонерів, представників бізнесу, інтелігенції

тощо).

Таким чином, ефективність державного брендингу

буде безпосередньо залежати від рівня цінностей відпо0

відних брендів. Чим вищою для громадян та окремих

соціальних груп буде здаватися привабливість і цінність

конкретного бренду, тим значнішими будуть показники

ефективності та якості державного брендингу. Набір

цінностей бренду буде адекватно відображатися в мо0

делях поведінки та діяльності тієї частини населення

країни, яка стане активним споживачем цього продукту

органів влади.

Так само, як державна реклама відрізняється від

політичної реклами, так і державний брендинг має свої

відмінні, але істотні риси, які є наслідком типізації цілей,

об'єктів, аудиторій і суб'єктів державної влади [13].

Наприклад, політичний напрямок є лише одним з чоти0

рьох основних, що притаманні державному менеджмен0

ту. Поряд з політичним існують ще соціальний, еконо0

мічний та територіальний цільови типи як держаного

брендингу, так і державної реклами [7, с. 76].

Сучасний науковий дискурс навколо питань ролі,

місця та значення бренду та брендингу в системах стра0

тегічного планування та корпоративного менеджменту

надає підстави для формування основ державного брен0

ду як одного з механізмів державного управління [14;

15; 16].

Формування державного бренду грунтується на за0

стосуванні класичної моделі "комунікаційної пираміди",

що використана в багатьох наукових наробках [7, с.

343—344]. Найбільш конструктивна цільова модель

такої пираміди представлена в праці американських дос0

лідників У. Аренса і К. Бове [17]. В основі такої ієрарх0

ічної комунікаційної пираміди знаходиться "обізнаність"

— це інформація (повідомлення) про наявність нового

управлінського рішення. Кожен наступний рівень пира0

міди базується на попередньому, але є більш високим і

більш складним рівнем стратегічних комунікаційних

цілей. На другому рівні знаходяться "знання". Тобто пер0

винна поінформованість трансформується в знання, які

розглядаються, наприклад, Є. Роматом як "достатньо

повно засвоєна інформація" [7, с. 344]. Наступним

рівнем важається "усвідомлення" — як форма можли0

вості свідомого використання отриманих знань. І ос0

таннім рівнем пираміди є "спонукання", як активне цільо0

ве усвідомлене використання знань, що отримані від

реалізації інформації про ті чи інші управлінські рішен0

ня державними маркетинговими комунікаціями.

У якості прикладу можливо представити аналогічну

комунікаційну пираміду частини виборчого процесу:

інформація про вибори — знання про програми політич0

них сил — усвідомлення привабливості тієї чи іншої про0

грами індивідом (виборцем, що виступає адресатом по0

відомлення) — активна позиція щодо підтримки обра0

ної політичної сили (голосування за неї тощо). Така по0

літична сила може бути відомим брендом або новим

брендом як політичних, так і державних або владних

маркетингових комунікацій. Наприклад, в останні пар0

ламентські вибори 2014 р. електорат віддав перевагу но0

вим брендам політичних сил, що дали їм умовно нові

назви: "Народний фронт", "Самопоміч". При цьому ста0

рий бренд "Батьківщина" зміг ледве утриматися на ос0

танньому прохідному місці. Вочевидь, має суттєве зна0

чення використання формуючих ментально0позитивних

слів нового брендингу: "народний", "поміч", які емоцій0

но впливають на свідомість частини електорату. Це чу0

довий досвід задля врахування результатів "гри брен0

дів" не тільки для політичного, але і для майбутнього

державного брендингу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Усі типи брендів та брендингу, що можуть бути опи0

сані та використані у маркетингових комунікаціях

органів державної влади, є такими механізмами держав0

ного управління, які найбільш тісно зв'язані з іншими

інформаційними системами, механізмами управління та

ресурсами, у тому числі: фінансовими, адміністратив0

ними, економічними, культурологічними тощо, які ма0

ють у своїх інструментальних арсеналах засоби вибір0

кового й індивідуального тиску. При цьому даний вид

маркетингових комунікацій є гостро конкурентним і

відповідальним.

Ці зв'язки, особливості та характеристики держав0

ного брендингу потребують суттєвих додаткових до0
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сліджень з метою створення і розвитку вітчизняної нау0

кової школи державних маркетингових комунікацій.

Державний брендинг є в основному некомерційним

видом інтегрованих маркетингових комунікацій, який

налаштований на формування таких установок у грома0

дян країни, їх об'єднань, у соціальних інститутів націо0

нального і світового масштабу, у людства взагалі, що

відповідають досяненню основних загальнодержавних

цілей, а також окремих цілей суб'єктів державного

управління.

Державний брендинг націлений на формування по0

зитивного іміджу державної влади та державної політи0

ки у соціумі в цілому.

Державний брендинг є формою соціальних відносин

та взаємодіїї між структурами державного управління та

безпосередніми споживачами продуктів їх діяльності та

послуг. Концепція державного брендингу в системах мар0

кетингових комунікацій спрямована на вирішення про0

блем, які існують між владою і соціумом шляхом задо0

волення потреб в інформації про прийняті рішення щодо

державної символіки, ідеологічні і культурологічні на0

прямки розвитку, свята та інші події в країні тощо.

Література:

1. Полторак В. Маркетинг / В. Полторак // Соціо0

логія політики: Енциклопедичний словник / В. Полто0

рак. — К.: Вид. Європ. ун0та, 2009. — С. 217—218.

2. Соціологічна енциклопедія / [уклад. В. Г. Горо0

дяненко]. — К.: Академвидав, 2008. — 456 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф.,

Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. — [40е европ. изд.];

пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2007. — 1200 с.

4. Гречин Е.Ю. Создание брендов. Развитие и при0

менение идей Эла Райса на российском рекламном рын0

ке / Е.Ю. Гречин. — СПб.: Питер, 2013. — 208 с.

5. Райс Э. Происхождение брендов или Естествен0

ный отбор в мире бизнеса / Э. Райс, Л. Райс. — М.: Зна0

ния0Пресс, 2004. — 184 c.

6. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України; наук.0ред.

колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. — К.: НАДУ,

2011. — Т. 1. Теорія державного управління / наук.0

ред. колегія: В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко

(співголова) [та ін.]. — 2011. — 748 с.

7. Ромат Е. Реклама: учебник [для вузов] / Е. Ро0

мат, Д. Сендеров. — [80е изд.]; Стандарт третього по0

коления. — СПб.: Питер, 2013. — 512 с. — (Серия "Учеб0

ник для вузов").

8. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга / Е. Ро0

мат. — К.: Студцентр, 2008. — 608 с.

9. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філо0

софія: підручник / Єрмоленко А.М. — К.: Лібра, 1999.

— 488 с.

10. Дымшиц М. "Брэнд" — это не только дорогая

торговая марка, но и… // Рекламные идеи. — 1998. —

№ 3. — С. 11—14.

11. Траут Дж. Позиционирование: Битва за узнавае0

мость / Дж. Траут, Эл. Райс. — СПб.: Питер, 2004. — 249 с.

12. Пантелейчук І.В. Формування позитивного

іміджу органів державної влади: теорія, методологія,

практика: монографія / І.В. Пантелейчук. — К.: Альтер0

прес, 2011. — 316 с.

13. Ромат Є. Бренд0менеджмент. Опорний конспект

лекцій / Є. Ромат. — К.: КНТЕУ, 2012. — 90 с.

14. Перция В. Бренд0менеджмент: курс молодого

бойца / В. Перция. — СПб.: Питер, 2005. — 117 с.

15. Келлер К. Стратегический бренд0менеджмент /

К. Келлер. — М.: Вильямс, 2005. — 697 с.

16. Кумбер С. Брендинг / С. Кумбер. — СПб.: Ви0

льямс, 2004. — 170 с.

17. Бове Кортлэнд Л. Современная реклама / Кор0

тлэнд Л. Бове, Уилльям Ф. Аренс; пер. с англ. — Толья0

ти: "Довгань", 1995. — 661 с.

References:

1. Poltorak, V. (2009), Marketing, "Sociologia poli0

tyky: Enciklopedychnyj slovnyk" in Poltorak V. (ed), Vyd.

Evrop. universiteta, Kiev, Ukraine, pp. 217—218.

2. Gorodyanenko, V.G. (ed) (2008), Sociologicna

enciklopedia, Akadenvydav, Kiev, Ukraine, p. 456.

3. Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary

Armstrong (2005) Principles of Marketing: 4th European

Edition, Pearson Education Limited,Edinburgh Gate,

Harlow, England, p. 989

4. Grechin, E. Yu. (2013), Sozdanie brendov. Razvitie

i primenenie idej Ala Riesa na rossijskom reklamnom rynke,

Piter, St. Petersburg, Russia, p. 208.

5. Ries, Al. (2004), Proishozdenia Brenda ili estest0

vennyj otbor v mire biznesa [The origin of the brand or

natural selection in the business world], Translated by

Kushtanova S., Znania0Press, Moscow, Russia, p. 184.

6. Knyazev, V. (Co) and Rozputenko, I. (Co) (2011),

Teoria derzavnogo upravlinna, "Encyclopedia derzavnogo

upravlinnja" in Kovbasyuk V. (ed) , NADU, vol. 1, p. 748.

7. Romat, E.V. and Senderov, D (2013), Reklama:

uchebnik — 8th [Standarty tretego pokolinia], Piter, St.

Petersburg, Russia, p. 512.

8. Romat, E.V. (2008), Reklama v systeme marketinga,

Studcentr, St. Petersburg, Russia, p. 608.

9. Ermolenko A.M. (1999) Komunikatyvna poliytcna

filosofia: pidrucnyk, Libra, Kiev, Ukraine, p. 488.

10. Dymshyc, M. (1998), "Brand" Advertising ideas,

vol. 3, pp. 11—14.

11. Jack Trout and Al Ries (2004), Pozycyonirovanie:

Bitva za uznavaemost [The battle for The recognition of],

Translated by Zylcov S., Piter, St. Petersburg, Russia, p.

249.

12. Pantelejcuk, S.V. (2011), Formuvanna pozytyvnogo

imidzu organiv derzavnoi vkady: teoria, metodologia,

praktyca: monografia, Altpres, Kiev, Ukraine, p. 316.

13. Romat, E.V. (2012), Brend0menedzment. Opornyj

konspekt lekcij, KNTEU, Kiev, Ukraine, p. 90.

14. Percia, V. (2005), Brend0menedzment: kurs

molodogo bojca Piter, St. Petersburg, Russia, p. 117.

15. Kevin, K. (2005), Strategiciskij brend0menedzment

[Strategic brand management ], Translated by Geresemcuk

L.V. and Guseva A.S., Vil'jms, Moskow, Russia, p. 697.

16. Kumber, S. (2004), Brending [Brending], Trans0

lated by Geresemcuk L.V. and Guseva A.S., Vil'jms, St.

Petersburg, p. 170.

17. Kortland, L. Bove, William, F. (1995), Sovremen0

naja reklama [Arens Modern Advertising], Translated by

Vashnjak D.V., Dovgan, Togliatti, Russia, p. 661.

Стаття надійшла до редакції 20.12.2014 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

141

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Загальнодержавні процеси спрямовані на оптиміза0

цію діяльності сфери фізичної культури та спорту і обу0

мовлюють необхідність перегляду та удосконалення

правових основ організації, делегування функцій та по0

вноважень від центрального органу виконавчої влади

галузі органам державного управління фізичною куль0

турою і спортом регіонального рівня, дослідження та

оновлення змістового розуміння правових засад орга0

нізації та здійснення державного управління галуззю

органами місцевого самоврядування, а саме: відділами,

управліннями, департаментами фізичної культури і

спорту місцевих виконавчих комітетів. Актуальність

дослідження обумовлюється процесами регіоналізації,

зміщенням пріоритетів у процесах реалізації державної

політики в галузі від державного рівня на регіональний,

на якому можливе повне врахування запитів та задово0

лення потреб громадян у сфері фізичної культури та

спорту. Вирішення усього спектру завдань можливе
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лише за умови наявності досконалого та відповідного

умовам сьогодення правового підгрунтя діяльності га0

лузевого державного управління у справі розвитку

фізичної культури і спорту в регіонах.

Україна переживає складний період розбудови дер0

жавності, формування традицій та усталених форм дер0

жавного управління. Визначення майбутнього держави

відбувається на основі перегляду та концептуального

визначення загальнонаціональних цінностей, які мають

утворити підгрунтя векторів розвитку українського су0

спільства. Створення процвітаючої держави, оптималь0

но структурованого економічного базису можливе лише

за умови забезпечення розвитку людського потенціалу

і його складових — культури, освіти, науки, фізичної

культури та спорту тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗГЛЯД ТА
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню понять "функція", "функції державно0

го управління" присвячено низку наукових праць [1; 5]
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у яких визначається їх зміст та підходи до класифікації.

Наразі триває процес розробки галузевих, спеціальних,

процесуальних функцій державного управління із вра0

хуванням і відображенням у їх змісті галузевих, ре0

гіональних, інших ознак та особливостей державного

управління [8; 9; 10; 11; 17]. В нашому дослідженні бу0

демо притримуватись визначення категорії "функції дер0

жавного управління", яке наведене в енциклопедії дер0

жавного управління України [5], і яка розуміється як спе0

цифічний за предметом, змістом і засобом забезпечен0

ня цілісний управлінський вплив держави. Зміст функцій

державного управління виражає сенс і характер управ0

лінського впливу, а спосіб реалізації розкриває засоби

збереження чи перетворення управлінських взаємо0

зв'язків закладених у певній функції. В даному контексті

важливим є уточнення співвідношення понять "функції

державного управління" та "управлінські функції дер0

жавних органів" щодо сфери фізичної культури та

спорту. Перше поняття є ширшим за своїм понятійним

обсягом і передбачає включення до його змісту усього

державного апарату в цілому, а сила управлінського

впливу здійснюється усією державою і який відображає

об'єктивні взаємозв'язки держави і системи фізичної

культури і спорту як об'єкта управління. В даному ви0

падку йдеться мова про функції державного управлін0

ня фізичною культурою і спортом, які здійснюються

державою через систему органів законодавчої, судо0

вої, виконавчої влади, систему центральних державних

органів виконавчої влади. Друге поняття "управлінські

функції державних органів" відображає специфіку уп0

равлінської діяльності певного державного органу саме

в сфері фізичної культури та спорту, який здійснює уп0

равлінський вплив на розвиток галузі тільки в межах

наданих йому повноважень та організаційних можливо0

стей, і які визначені його правовим статусом.

Термін "повноваження" вживається для визначен0

ня сукупності прав і обов'язків державних органів і гро0

мадських організацій, а також посадових та інших осіб,

закріплених за ними у встановленому законодавством

порядку для здійснення покладених на них функцій [6].

Виходячи із тлумачення поняття "повноваження", до0

цільно погодитись із думкою низки науковців [6,7] те,

що повноваження органів державного управління без0

посередньо випливають з основних їх функцій, і, буду0

чи похідними від них, не вичерпують усіх можливих

шляхів їх реалізації. Безпосереднім відображенням

функцій є повноваження відповідних органів державної

влади та місцевого самоврядування в сфері фізичної

культури та спорту.

ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак, як свідчить проведений аналіз наукових на0

працювань, в Україні майже відсутні праці присвячені

висвітленню змісту функцій державного управління

сферою фізичної культури та спорту на регіональному

рівні, особливостей правового статусу галузевих органів

державної виконавчої влади регіонального рівня. Як

свідчить проведений аналіз наукових напрацювань, на0

гальною є необхідність розроблення змісту методоло0

гічних засад формування системи державного управлі0

ння розвитком фізичної культури та спорту на регіональ0

ному рівні, визначення передумов формування системи

державного управління розвитком галузі, вимог до

форм її організації, принципів її формування, визначен0

ня ендогенних та екзогенних факторів впливу, загроз

та ризиків подальшого її ефективного функціонування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідити нормативно0правові засади та правовий

статус органів державної виконавчої влади в сфері

фізичної культури та спорту регіонального рівня,

органів місцевого самоврядування, обгрунтувати та ви0

значити зміст функцій державного управління фізичною

культурою і спортом на регіональному рівні, обгрунту0

вати та визначити зміст методологічних засад держав0

ного управління розвитком фізичної культури і спорту

на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОДЕРЖАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Відповідно до Закону України "Про місцеве само0

врядування в Україні" [13] місцеве самоврядування в

Україні у сфері фізичної культури та спорту — це га0

рантоване державою право та реальна здатність тери0

торіальної громади (жителів села чи добровільного

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, се0

лища, міста) самостійно або під відповідальність органів

та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати

питання місцевого значення в сфері фізичної культури

та спорту в межах Конституції і законів України. Стат0

тею 32 цього закону [13] визначаються повноваження у

сфері фізичної культури та спорту, до яких законодав0

цем віднесено власні (самоврядні) повноваження: управ0

ління закладами фізичної культури та спорту, організа0

ція медичного, фінансового, матеріального технічного

тощо забезпечення закладів фізкультури і спорту, які

належать територіальним громадам або передані їм,

сприяння роботі громадських та неприбуткових органі0

зацій, які діють у сфері фізкультури і спорту, створення

умов для занять фізичною культурою і спортом за

місцем проживання населення та в місцях масового

відпочинку громадян. До делегованих повноважень

віднесено вирішення питань про надання неповнолітнім,

учням, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на

безкоштовне і пільгове користування об'єктами фізкуль0

тури і спорту, а також визначення порядку компенсації

цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно

або на пільгових умовах.

Важливим законодавчим базисом розширення

владних повноважень галузевих регіональних органів

державного управління фізичною культурою і спортом

є норма, яка передбачає делегування від районних та

обласних рад повноваження відповідним місцевим дер0

жавним адміністраціям, які для їх реалізації утворюють

департаменти, управління, відділи з питань фізичної

культури та спорту. Найбільш вагомими, на нашу дум0

ку, є такі делеговані повноваження: підготовка і внесен0

ня на розгляд ради проектів програм розвитку фізичної

культури і спорту відповідної адміністративно0терито0

ріальної одиниці; підготовка пропозицій до таких про0

грам; забезпечення збалансованого розвитку окремих
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підсистем галузі фізичної культури та спорту; підготов0

ка і подання до відповідних органів виконавчої влади

фінансових показників і пропозицій до проекту Держав0

ного бюджету України в частині витрат на фізичну куль0

туру та спорт; забезпечення відповідно до законодав0

ства розвитку усіх видів спорту, фізичної культури, спри0

яння роботі громадських та неприбуткових організацій,

які діють у сфері фізичної культури і спорту тощо.

Законом України "Про місцеві державні адмініст0

рації" [15] визначено, що місцева державна адміністра0

ція наділена рядом повноважень у сфері фізичної куль0

тури і спорту, а саме: реалізовує державну політику в

галузі фізкультури і спорту, здійснює загальне керів0

ництво закладами фізкультури і спорту, що належать

до сфери її управління, їх матеріально0фінансове забез0

печення, вживає заходів до збереження мережі закладів

фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвит0

ку, враховує їх при розробці проектів програм соціаль0

но0економічного розвитку, сприяє роботі фізкультур0

но0спортивних організацій тощо. Безпосередньо ці по0

вноваження реалізовуються через відповідні структурні

підрозділи (управління, департаменти, відділи) місцевих

адміністрацій в сфері фізичної культури та спорту.

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" [14]

в чинній редакції взагалі не містить правової норми про

систему державного управління в сфері фізичної куль0

тури та спорту. В чинному законі лише визначено, що

державне управління фізичною культурою і спортом

здійснюється центральним органом виконавчої влади,

що забезпечує формування державної політики у сфері

фізичної культури та спорту, центральним органом ви0

конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері

фізичної культури та спорту, за сприяння відповідно

інших органів державної влади та органів місцевого са0

моврядування. Аналіз даної норми свідчить, що зако0

нодавцем маються на увазі різні органи центральної

виконавчої влади, один з яких забезпечує формуван0

ня державної політики в галузі, а другий її реалізує.

Таке невдале, на нашу думку, трактування покликане

відобразити взаємовідносини Кабінету Міністрів Украї0

ни та галузевого міністерства в частині розмежування

повноважень у справі розвитку фізичної культури та

спорту в Україні. Ще більшою невизначеністю харак0

теризується частина норми статті 5 закону "за сприян0

ня відповідно інших органів державної влади та органів

місцевого самоврядування", адже згідно проведеного

нами аналізу низки нормативно0правових актів, орга0

ни місцевого самоврядування мають "не сприяти", а

здійснювати реалізацію покладених на них повнова0

жень та функцій в справі розвитку фізичної культури

та спорту на підвладних їм адміністративно0територі0

альних одиницях згідно Конституції України та низки

інших нормативно0правових актів. Також у законі не

представлений регіональний компонент державного

управління фізичною культурою і спортом, що на нашу

думку є значною прогалиною нормативно0правового

забезпечення державного управління в сфері фізич0

ної культури та спорту на регіональному рівні. В цьо0

му контексті необхідно дослідити зміст функцій і по0

вноважень органів державної виконавчої влади в сфері

фізичної культури та особливості співвідношення ви0

щеозначених понять.

Представлені в законі повноваження носять фраг0

ментарний характер, визначені безсистемно і не відоб0

ражають функціональної повноти відповідних органів

центральної виконавчої влади в сфері фізичної культу0

ри та спорту, що відповідно негативно впливає на роз0

робку змісту типових положень відповідних галузевих

органів державної влади, їх регіональних структур, не

вносять ясності у питання розмежування владних повно0

важень та змісту й обсягу функцій між центральними,

регіональними органами державної влади та органами

місцевого самоврядування. На нашу думку, повноважен0

ня мають предметновідображати зміст функцій, які ма0

ють бути виписані окремою статтею закону, а в подаль0

шому їх деталізація проводиться у відповідних положен0

нях і статутах.

Аналіз нормативних документів [12; 16] дозволив

сформувати типовий перелік повноважень відповідних

структурних підрозділів, управлінь обласних, районних

державних адміністрацій у справах фізичної культури

та спорту. Розробниками відповідних положень вище0

означений перелік повноважень визначається як

функції, які мають фрагментарний характер, і який по0

лягає або у надмірній деталізації, або носить деклара0

тивний характер на кшталт "сприяє", "взаємодіє" тощо.

Недоліком, на нашу думку, є те, що зміст повноважень

не визначений чітко у відповідності до функцій, має еле0

менти, які не встановлюють владні обов'язки, права,

відповідальність, а визначають коло бажаної, але не

обов'язкової діяльності типу "в межах повноважень", що

призводить до казусу в частині того, що положення саме

й має здійснювати правове закріплення повноважень, і

водночас, вони не визначаються з певних напрямів ро0

боти, функцій, а посилання на них здійснюється за їх

відсутності. Такий рівень розробленості правових засад

діяльності відповідних владних органів у сфері фізич0

ної культури та спорту призводить до нівелювання їх

значущості та провідної ролі в справі розвитку фізич0

ної культури та спорту в регіоні, низводить їх до рівня

"статиста", і не визначає їх як головної ланки управлін0

ня.

Аналіз наукових напрацювань [2; 3; 4] засвідчив, що

в процесі формування ефективної системи державного

управління розвитком фізичної культури і спорту на

регіональному рівні необхідно дотримуватись ряду на0

ріжних положень, які відображають основні законо0

мірності цього процесу. Принципи є системоутворюю0

чими методологічними положеннями, які обумовлюють

створення ефективної організаційної структури систе0

ми державного управління розвитком фізичної культу0

ри і спорту в регіоні, і до яких нами віднесено:

— принцип розподілу праці — полягає в необхід0

ності чіткого окреслення функціонального кола повно0

важень певних структур, органів управління, посадових

осіб, визначення прав та обов'язків, визначення меж та

обсягів відповідальності за вирішення поставлених пе0

ред ними завдань державного управління розвитком

фізичної культури і спорту;

— принцип ієрархічної впорядкованості — визна0

чає необхідність впорядкування службових взаємовід0

носин між ланками, структурами, елементами системи

державного управління розвитком галузі в регіоні, по0

садовими особами, врегулювання процесів підпорядку0
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вання із визначенням адміністративної ієрархії, дільниць

роботи, напрямів та сфери відповідальності за

діяльність структур нижчого рівня, підлеглих;

— принцип оптимального поєднання процесів цент0

ралізації та децентралізації — покликаний для забез0

печення уникнення крайніх проявів владних взаємовід0

носин управлінських ланок в системі управління, і зміст

якого полягає в забезпеченні уникнення стану "анархії",

безвідповідальності, з одного боку, а з другого, має

забезпечити умови для розвитку ініціативи нижчих

ланок управління, підлеглих, встановлення правових

обмежень владного впливу, гарантує дотримання прав

управлінських структур нижчого порядку;

— принцип єдності колегіальності та єдиноначалля

— визначає необхідність залучення до вироблення

управлінського рішення, стратегії розвитку галузі в ре0

гіоні керівників, спеціалістів різних галузей знань, пра0

цівників різних ланок та структур, що дозволить підви0

щити рівень відповідальності посадових осіб за ефек0

тивність функціонування системи державного управлі0

ння розвитком фізичної культури та спорту в регіоні;

— принцип єдності розпорядництва та делегування

повноважень — полягає в забезпеченні прийняття

управлінських рішень, видачі наказів, розпоряджень

спеціально уповноваженими посадовими особами,

структурами але, які для підвищення ефективності уп0

равлінської діяльності можуть делегувати частину своїх

повноважень підлеглим або нижчим інстанціям;

— принцип організаційної цілісності системи дер0

жавного управління розвитком фізичної культури та

спорту в регіоні — полягає у необхідності забезпечен0

ня організаційної цілісності системи, окресленні її меж

та автентичності, структурованості, композиційній дос0

коналості;

— принцип адаптаційної спроможності системи дер0

жавного управління розвитком фізичної культури та

спорту в регіоні — обумовлює необхідність формуван0

ня такої єдності та узгодженості системи, яка б забез0

печувала здатність до реагування на зміни внутрішніх

та зовнішніх умов функціонування, була б спроможна

нівелювати негативний вплив факторів нестабільності,

долати загрози та небезпеки тощо.

ВИСНОВКИ
Важливою методологічною складовою формуван0

ня ефективної системи державного управління розвит0

ком фізичної культури та спорту є визначення змісту та

врахування ендогенних та екзогенних факторів впливу.

Фактор (з лат. factor — діючий (той, що робить), ви0

робляючий) є причиною, рухомою силою певного про0

цесу, яка також визначає характер та особливості пев0

ного виду діяльності. Консолідований вплив факторів

обумовлює необхідність їх врахування з метою нівелю0

вання негативних та підсилення дії позитивних факторів

на функціонування системи державного управління роз0

витком галузі. В даному контексті "екзогенні фактори"

— це сукупність соціально0економічних, державно0

управлінських інших процесів, станів підсистем, систем,

мегасистем що визначаються рівнем їх розвитку та

ефективністю функціонування, які утворюють зовнішнє

середовище існування системи державного управління

розвитком фізичної культури та здійснюють на неї без0

посередній вплив, який нею не може бути повною мірою

контрольований або подоланий, і що вимагає реакцій

адаптаційне0пристосувального характеру. "Ендогенні

фактори" — це стани самої системи державного управ0

ління розвитком фізичної культури та спорту в регіоні,

сукупність процесів, які протікають всередині системи,

це сублімована єдність результатів управлінської діяль0

ності які виникли внаслідок її функціонування, які про0

дукуються самою системою, а їх зміст залежить від

діяльності самої системи, сукупність станів, процесів

причинно0наслідкового характеру, які породжені все0

редині системи і які обумовлюють ефективність її фун0

кціонування.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані

на визначення змісту спеціальних функцій та функцій

процесу управління розвитком фізичної культури і

спорту в регіоні.
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ВСТУП
Забруднення навколишнього середовища, вели0

чезні витрати енергетичних і природних ресурсів у про0

мисловості, сільському господарстві, промислово0

міських агломераціях з урахуванням впливу глобальних

змін клімату, зростання цін на енергоресурси, останні

події у сфері взаємовідносин України з Росією виводять

на перший план питання забезпечення національної та

енергетичної безпеки держави.

Основою для розробки ефективних механізмів дер0

жавного управління енергетичною безпекою можна вва0
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Водночас аналіз праць вітчизняних і зарубіжних

фахівців доводить, що існує об'єктивна потреба дослі0

дження питання забезпечення енергетичної безпеки

саме крізь призму використання відновлювальної енер0

гетики (далі — ВЕ) в енергетичному секторі та пошуку

шляхів удосконалення механізму державного регулю0

вання зазначеного напряму енергетики як ключового

елемента впливу на енергетичну безпеку України, ос0

кільки необхідність підвищення рівня енергетичної

безпеки є одним з головних завдань нашої держави на

сучасному етапі її соціально0економічного розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На сучасному етапі розвитку країн значущість енер0

гетичного фактора в забезпеченні їх соціально0еконо0

мічного розвитку істотно підвищується. Враховуючи той
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факт, що ціни на енергоресурси мають чітку тенденцію

до зростання, а кількість енергоресурсів суттєво зни0

жується, забезпечення енергетичної безпеки стає одним

з головних питань для країн, які не мають достатніх об0

сягів енергетичних ресурсів для забезпечення власних

потреб. У зв'язку з цим подальші дослідження питання

забезпечення енергетичної безпеки країни, вдоскона0

лення механізму державного регулювання відновлю0

вальної енергетики та її розвитку як ключового елемента

впливу на енергетичну безпеку України набуває особ0

ливої актуальності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Враховуючи той факт, що сучасна енергетика в ос0

новному базується на невідновлювальних джерелах

енергії, які, маючи обмежені запаси, є вичерпними і не

можуть гарантувати стійкий розвиток світової енерге0

тики на тривалу перспективу, а їх використання — один

з головних факторів, який призводить до погіршення

стану навколишнього середовища і його кризового ста0

ну, постає необхідність розвитку саме відновлювальної

енергетики як ключового елемента впливу на енергетич0

ну безпеку України.

Перш ніж перейти до визначення поняття "енерге0

тична безпека" та дослідження ролі відновлювальної

енергетики в забезпеченні енергетичної безпеки Украї0

ни, звернімося до визначення поняття "національна без0

пека". Слід зауважити, що майже до кінця ХХ ст. понят0

тя "національна безпека" визначалось як воєнна та по0

літична безпека. Лише на початку 900х рр. ХХ ст. понят0

тя "національна безпека" і проблеми її забезпечення де0

далі більшою мірою починають розглядатися в теоре0

тичних дослідженнях, філософсько0соціологічній та

політичній літературі з різних сторін.

З точки зору Е. Скакунової, національна безпека —

це стан, який дає нації потрібну воєнну та економічну

міць, щоб протистояти загрозам, які походять від інших

держав та зсередини самої держави. На думку Н. Уша0

кова, "національна безпека" — це реальна можливість

бути вільним від зовнішньої небезпеки [1].

Окремі науковці фактично ототожнюють поняття

національної та соціальної безпеки. Інші, навпаки,

відзначають, що національна безпека включає як одну

з найважливіших внутрішніх складових соціальну без0

пеку.

Відповідно до Закону України "Про основи націо0

нальної безпеки України", національна безпека являє

собою захищеність життєво важливих інтересів люди0

ни і громадянина, суспільства і держави, за якої забез0

печуються сталий розвиток суспільства, своєчасне ви0

явлення, запобігання і нейтралізація реальних та потен0

ційних загроз національним інтересам у сферах право0

охоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикор0

донної діяльності та оборони, міграційної політики, охо0

рони здоров'я, освіти та науки, науково0технічної та

інноваційної політики, культурного розвитку населен0

ня, забезпечення свободи слова та інформаційної без0

пеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення,

житлово0комунального господарства, ринку фінансових

послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу

цінних паперів, податково0бюджетної та митної політи0

ки, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку бан0

ківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяль0

ності, монетарної та валютної політики, захисту інфор0

мації, ліцензування, промисловості та сільського госпо0

дарства, транспорту та зв'язку, інформаційних техно0

логій, енергетики та енергозбереження, функціонуван0

ня природних монополій, використання надр, земель0

них та водних ресурсів, корисних копалин, захисту еко0

логії і навколишнього природного середовища та інших

сферах державного управління при виникненні негатив0

них тенденцій до створення потенційних або реальних

загроз національним інтересам [2].

Таким чином, визначення поняття національної без0

пеки з точки зору вітчизняних та зарубіжних науковців,

нормативних документів різняться, головною причиною

чого є саме багатокомпонентний та міждисциплінарний

характер досліджуваного поняття.

Вважаємо, що "національна безпека" — це динамі0

чна системна категорія, складне та багатогранне яви0

ще, яке потребує консесуального її розуміння. У про0

цесі змін національних пріоритетів відбувається кори0

гування змісту національних інтересів, що, у свою чер0

гу, впливає на зміст національної безпеки. Тому можна

зазначити, що із функціонуванням системи національ0

ної безпеки відбувається кореляція національних інте0

ресів.

Національна безпека України забезпечується шля0

хом проведення виваженої державної політики відпові0

дно до прийнятих (затверджених) в установленому по0

рядку загальнодержавних та галузевих концепцій, док0

трин, стратегій та програм, у політичній, економічній,

соціальній, воєнній, енергетичній, екологічній, науково0

технологічній, інформаційній та інших сферах, а вибір

конкретних засобів і шляхів її забезпечення зумов0

люється необхідністю своєчасного вжиття заходів,

адекватних характеру і масштабам загроз національним

інтересам.

Розглянемо більш детально, як трактують поняття

"енергетична безпека" різні науковці. Наприклад, як

спроможність держави забезпечити ефективне викори0

стання власної паливно0енергетичної бази, здійснити

оптимальну диверсифікацію джерел і шляхів постачан0

ня енергоносіїв, реалізувати потенціал енергозбережен0

ня, збалансувати попит та пропозицію на паливно0енер0

гетичні ресурси [3] або як стан захищеності держави

(регіону), суспільства, громадян, народного господар0

ства від загрози дефіциту чи порушень у забезпеченні

обгрунтованих потреб і енергії економічно доступних

паливно0енергетичних ресурсів як за нормальних умов,

так і в надзвичайних ситуаціях [4]. Також "під енерге0

тичною безпекою України слід розуміти спроможність

держави забезпечити ефективне використання власної

паливно0енергетичної бази, здійснити оптимальну ди0

версифікацію джерел і шляхів постачання в Україну

енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності населен0

ня та функціонування національної економіки у режимі

звичайного, надзвичайного та воєнного стану, запобіг0

ти різким ціновим коливанням на паливно0енергетичні

ресурси або ж створити умови для безболісної адаптації

національної економіки до нових цін на ці ресурси" [5].

Відповідно до Закону України "Про електроенер0

гетику" від 16.10.1997 р. № 575/970ВР, енергетична

безпека визначена як стан електроенергетики, що га0
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рантує технічно та економічно безпечне задоволення

поточних і перспективних потреб споживачів у енергії й

охорону навколишнього природного середовища.

Найбільш повно весь спектр процесів та елементів,

які охоплює зазначений термін, характеризує таке виз0

начення поняття енергетичної безпеки: енергетична без0

пека — це гарантоване забезпечення поточних та май0

бутніх потреб країни в якісній, економічно доступній та

екологічно безпечній енергії в режимі звичайного, над0

звичайного та воєнного стану. Загрози енергетичній

безпеці України, які зумовлюють необхідність реалізації

політики розвитку ВЕ, наведено на рисунку 1.

Сфера енергетики посідає в економіці будь0якої

країни ключові позиції та великою мірою визначає век0

тори розвитку держави в цілому, має тісний взаємозв'0

язок з усіма галузями господарства країни та тісні зв'яз0

ки з іншими країнами. Правильно обрана стратегія дер0

жавного регулювання розвитку відновлювальної енер0

гетики як елемента процесу забезпечення енергетичної

безпеки України, значною мірою сприятиме просуван0

ню реформ у зазначеному процесі і в інших сферах гос0

подарської діяльності.

До ключових аспектів, які необхідно враховувати

при обранні державою курсу на розвиток відновлюваль0

ної енергетики як ключовий елемент енергетичної без0

пеки, можна віднести, зокрема, такі:

— використання відновлюваних джерел енергії, як

правило, дорожче, ніж вуглеводнів, проте при враху0

ванні в собівартості витрат на боротьбу зі змінами кліма0

ту цінова різниця скорочується;

— використання відновлювальних джерел енергії

(далі — ВДЕ) потребує значних інвестицій на початку

впровадження виробництва енергії з них, проте при ма0

совому виробництві можна знизити витрати на ВДЕ;

— відновлювальна енергетика сприяє підвищенню

рівня енергетичної безпеки, зокрема через збільшення

частки внутрішнього виробництва енергії, стимулюван0

ня диверсифікації паливного балансу, а також створює

нові робочі місця;

— відновлювальні джерела енергії практично не

продукують вуглецевих викидів.

У механізмі державного регулювання відновлю0

вальної енергетики як сукупності засобів та методів

впливу на функціонування та розвиток системи енерге0

тичної безпеки країни можна виділити: нормативно0пра0

вовий, економічний, соціальний елементи, які взаємо0

діють між собою з метою досягнення цілей у галузі за0

безпечення енергетичної безпеки, і є характерними для

державного регулювання в досліджуваній сфері.

Основними методами державного регулювання, що

забезпечують стимулювання розвитку досліджуваної

сфери, є:

— встановлення "зеленого" (пільгового) тарифу на

вироблену з альтернативних джерел енергії електрич0

ну енергію;

— зобов'язання оптового ринку електричної енергії

України на законодавчому рівні купувати весь обсяг

виробленої електричної енергії з альтернативних дже0

рел енергії;

— податкові та митні пільги;

— пільгове кредитування;

— державні субсидії ліцензування і тарифоутворен0

ня, яке здійснюються на підставі чинної нормативно0

правової бази.
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Рис. 1. Загрози енергетичній безпеці України, які зумовлюють необхідність реалізації
політики розвитку ВЕ
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Механізми та засоби реалізації державного регулю0

вання у сфері відновлювальної енергетики як елемента

впливу на енергетичну безпеку досить численні і потре0

бують постійного вдосконалення. Комплекси заходів

державного регулювання відновлювальної енергетики

та її розвитку відображено у програмах енергозбе0

реження, енергоефективності, Енергетичній стратегії

України на період до 2030 р., схваленій розпоряджен0

ням Кабінету Міністрів України від 24.07. 2013 р.

№ 10710р та інших нормативно0правових актах Украї0

ни. Проте тільки оптимізація використання всіх еле0

ментів та засобів державного регулювання відновлю0

вальної енергетики дасть змогу здійснювати ефектив0

не регулювання сфери відновлювальної енергетики та

її розвитку.

ВИСНОВКИ
Враховуючи абсолютний вплив енергетичної без0

пеки, необхідно зазначити, що вона має велике зна0

чення для України, у якій виробляється недостатньо

енергії для забезпечення власних потреб. Орієнтуван0

ня економіки країни на забезпечення своїх потреб в

енергетичних ресурсах лише за рахунок постачання їх

з однієї країни становить загрозу економічній безпеці

держави.

Енергозбереження — пріоритетний напрям держав0

ної політики України. Одним з головних завдань, яке

наразі стоїть перед Урядом, — це надійне забезпечен0

ня життєдіяльності країни енергетичними ресурсами та

ефективність їх використання. Реалізація проектів от0

римання енергії з відновлюваних джерел є стратегічно

важливим напрямом розвитку України для досягнення

її енергонезалежності, а також для забезпечення енер0

гетичної та екологічної безпеки країни.

Світовий досвід показує, що без активної регуля0

торної ролі держави не може бути ефективної, соціаль0

но орієнтованої енергетичної системи.

Враховуючи вищезазначене та в контексті Євро0

пейської інтеграції, важливими є такі подальші кроки

щодо вдосконалення механізму державного регулю0

вання ВЕ як елемента впливу на енергетичну безпеку

України:

— забезпечення обміну досвідом та найкращими

практиками з метою підготовки, прийняття та імплемен0

тації законодавчих актів з питань енергетичної політи0

ки стосовно відновлювальної енергії, передбачених у

рамках Договору про Енергетичне Співтовариство;

— техніко0економічне оцінювання використання за0

кордонного обладнання в українських природних умо0

вах;

— подальше вдосконалення законодавства у сфері

відновлювальної енергетики (у тому числі розробка

чітко прописаного правового механізму приєднання ге0

неруючих установок до електромереж);

— врегулювання питання компенсації витрат енер0

гокомпаній, що працюють на альтернативних джерелах

енергії, за підключення до єдиної електромережі;

— забезпечення пріоритетне надання кредитів на

пільгових умовах для компаній, які займаються вироб0

ництвом обладнання, яке виробляє енергію з відновлю0

вальних джерел, а також енергокомпаній, які працюють

на альтернативних джерелах енергії;

— розширення повноважень та зміцнення незалеж0

ності Національної комісії регулювання електроенерге0

тики України (НКРЕ), включаючи створення законодав0

чих рамок, необхідних для цієї мети, тощо;

— збалансування інтересів суспільства, виробників

енергетичних ресурсів і споживачів цих ресурсів;

— здійснення всіх необхідних заходів для уможлив0

лення участі України у програмі ЄС Розумна енергети0

ка.

Крім того, необхідно більш чітко визначити механі0

зми та інструкції надання преференцій компаніям, що

працюють на ринку альтернативної енергетики Украї0

ни. Існуюче законодавство, що регулює ринок альтер0

нативної енергетики, потребує доопрацювання у сфері

створення відповідних інструкцій та механізмів стиму0

лювання енергокомпаній, які працюють на альтернатив0

них джерелах енергії.

Здійснення вищенаведених кроків дасть можливість

впровадити дієвий механізм реалізації державної полі0

тики стимулювання та розвитку відновлювальної енер0

гетики України та створити умови для зниження рівня

енергоємності валового внутрішнього продукту, опти0

мізації структури енергетичного балансу держави, по0

кращення екології, забезпечення енергетичної безпеки

шляхом збільшення обсягу використання відновлюва0

них джерел енергії та альтернативних видів палива.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна парадигма державного управління грун0

тується на ідеї цивілізаційної місії держави в забезпе0

ченні демократичного розвитку суспільства. Її реаліза0

ція зумовила потребу розвитку та застосування сучас0

них маркетингових інструментів державного управлін0

ня у сфері надання державних послуг з метою задово0

лення суспільних потреб та конкретних запитів грома0

дян0споживачів.

УДК 35:339.1

І. В. Чаплай,
аспірант кафедри маркетингу та реклами,
Київський національний торговельно$економічний університет, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ У СФЕРІ НАДАННЯ
ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

I. Chaplay,
aspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

APPLYUING OF THE MARKETING INSTRUMENTS IN THE GRANTING SPHERE OF PUBLIC
SERVICES

Проаналізовано засадничі принципи формування та впровадження маркетингових інстру#
ментів державного управління у сфері послуг, що надаються органами державної влади. За#
пропоновано підходи до вдосконалення організаційно#правових напрямів та шляхів застосу#
вання маркетингових інструментів державного управління у сфері надання послуг органами дер#
жавної влади.

Зазначене має сприяти подальшим розробці та адаптації в сучасну практику державного
управління формами і методами надання державних послуг, нових підходів теоретико#мето#
дологічного забезпечення маркетингових інструментів.

Fundamental principles of formation and implementation of marketing instruments of public
administration in the sphere of services, which are provided by public authorities are analyzed.
Approaches to improving of the organizational and legal trends and ways of applying marketing
instruments of public administration in the sphere of providing public authorities are proposed

The above depicted should contribute further development and adaptation in the modern practice
of governance of the forms and methods of providing public services new theoretical and
methodological approaches to the providing marketing instruments.

Ключові слова: державне управління, державний маркетинг, маркетингові інструменти, сфера надання

державних послуг.

Key words: govern marketing, public administration, marketing instruments, sphere of public services.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі наукові, практичні, організаційно0правові та

державно0управлінські аспекти модернізації та розвит0

ку діючих в Україні маркетингових інструментів держав0

ного управління у сфері надання послуг органами дер0

жавної влади вже знайшли своє відображення в працях

українських дослідників: В. Авер'янова, Р. Войтович,

В. Вакуленка, В. Голубь, В. Гомольської, С. Дубенко,
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І. Коліушка, С. Кравченка, В. Куйбіди, Ю. Куца, М. Ок0

ландера, А. Панкрухіна, К. Романенко, Є. Ромата,

С. Мартова, А. Старостіної, В. Тимощука, О. Чебан,

О. Поляка, В. Сороко, Ю. Сурміна, Т. Федорів, Ю. Ша0

рова, А. Чемериса та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є комплексний аналіз теоретико0ме0

тодологічних принципів функціонування маркетингових

інструментів в системі механізмів державного управлі0

ння сферою надання послуг органами державної влади

і розробка практичних рекомендацій щодо їх організа0

ційно0правового вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Демократизація суспільного життя і державного

управління — це не лише нова політика і економічна

практика, це, насамперед, нове світосприйняття люди0

ни, нова моральна свідомість — індивідуальна й су0

спільна. Їх визначальною рисою є забезпечення грома0

дян необхідним рівнем соціально0економічних гарантій

в процесі отримання сервісно0публічних послуг шляхом

концептуального збагачення маркетингових інстру0

ментів державного управління. Маркетизація держав0

ного управління сферою надання послуг органами дер0

жавної влади містить як позитивний потенціал, так і труд0

нощі й протиріччя, нехтування якими, як свідчить прак0

тика, обертається негативним результатом [1]. Ці та інші

обставини потребують грунтовного переосмислення та

доопрацювання теоретико0методологічної бази розроб0

ки та вдосконалення маркетингових інструментів дер0

жавного управління.

Вітчизняна дослідниця державного маркетингу

К. Романенко вбачає, передусім, поєднання в маркетин0

гових інструментах управління сферою надання держав0

них послуг теорій економічних основ соціального мар0

кетингу, маркетингу послуг, некомерційного маркетин0

гу, територіального маркетингу, а також інноваційних

концепцій державного управління в умовах ринкового

суспільства (концепції реінженірингу, державних послуг,

зростання регулюючих функцій держави) [2].

В основі концепції державного маркетингу управлі0

ння сферою надання державних послуг лежать базові

принципи маркетингу, а саме:

— пріоритету потреб та запитів споживачів держав0

них послуг;

— системного підходу до явищ та суб'єктів, що

діють у маркетинговому середовищі управління сферою

послуг, що надаються органами державної влади;

— гнучкого пристосування до змін у зовнішньому

маркетинговому середовищі;

— комплексного та активного впливу на зовнішнє

маркетингове середовище;

— науковості тощо.

Ці принципи доцільно використовувати в загально0

му процесі застосування маркетингових інструментів

державного управління сферою послуг, що надаються

органами державної влади. Однак їх використання має

певну специфіку.

При реалізації принципу пріоритетності потреб та

запитів споживачів необхідно виходити з того, що ос0

новна проблема в діяльності органів публічної адміні0

страції в процесі надання державних послуг — ставлен0

ня до громадян як до "прохачів", орієнтація не на задо0

волення їх законних потреб, а на формальне виконання

правил чи, навіть, зловживання ними. Тому найважли0

вішим завданням реформування діючих маркетингових

інструментів державного управління у сфері надання

послуг органами державної влади є впровадження на

законодавчому рівні ставлення до громадянина як до

споживача0клієнта [3].

Принцип системного підходу до явищ та суб'єктів,

що діють у маркетинговому середовищі управління сфе0

рою послуг, що надаються органами державної влади

має реалізуватися в державному маркетингу як су0

купність елементів єдиної системи, що взаємодіють між

собою та здійснюють взаємний вплив один на одного.

Системний підхід реалізується за допомогою, так зва0

ної, системи маркетингових інструментів, метою впро0

вадження та функціонування якої є теоретичний аналіз

та практичне задоволення суспільних потреб та конк0

ретних запитів громадян0споживачів. Різні дослідники

намагаються по0різному наповнити змістом поняття "си0

стема маркетингових інструментів", проте, можна зро0

бити висновок, що чіткі визначення системи маркетин0

гових інструментів та її підсистем відсутні. Це обумов0

люється тим, що саме поняття " державний маркетинг",

його роль у діяльності органів державної влади у сфері

надання послуг та його функції мають різновекторне

трактування. Багатогранність об'єктів управління мар0

кетингової діяльності у сфері надання державних по0

слуг, різноманітність взаємозв'язків його суб'єктів, на0

явність великої кількості підсистем не дозволяє дати

конкретне і вичерпне визначення поняття "системи мар0

кетингових інструментів". У зв'язку з цим, під системою

маркетингових інструментів у сфері надання державних

послуг будемо розуміти підсистему державного марке0

тингу, функціонуючу для досягнення єдиної мети —

підвищення якості та дієвості сфери надання держав0

них послуг шляхом економіко0організаційного впоряд0

кування основних маркетингових інструментів держав0

ного управління. Згідно з теорією систем, всі елементи

системи маркетингових інструментів у сфері надання

державних послуг взаємопов'язані між собою функ0

ціональними зв'язками та інституційним оформленням,

проте її складність як соціально0орієнтованої системи

не дозволяє повною мірою виділити всі структурні еле0

менти та функціональні зв'язки. Тому систему марке0

тингових інструментів у сфері надання послуг органами

державної влади будемо розглядати як комплексну ха0

рактеристику, що складається з трьох ключових еле0

ментів: по0перше, суб'єктів маркетингових інструментів

у сфері надання державних послуг; по0друге, об'єктів

маркетингових інструментів у сфері послуг, що надають0

ся органами державної влади; по0третє, діяльності

органів державної влади, які надають державні послу0

ги громаді. Суб'єктом маркетингових інструментів у дер0

жавному управлінні сферою послуг, у найбільш широ0

кому розумінні, виступає сама держава. Найперспектив0

нішою галуззю державного управління, стосовно зас0

тосування маркетингових інструментів, є виконавча вла0

да. Основними суб'єктами маркетингу державного

управління у сфері надання державних послуг мають

стати: вищий рівень виконавчої влади, галузеві цент0
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ральні органи виконавчої влади, місцеві органи держав0

ного управління та окремі державні установи. Місцеві

органи виконавчої влади мають безпосередній щоден0

ний контакт з громадянами, тому в переліку найважли0

віших об'єктів маркетингу, саме цій категорії належить

перше місце [4]. Об'єктами маркетингових інструментів

у сфері надання державних послуг є всі громадяни, які

мешкають на підпорядкованій території; конкретні ка0

тегорії населення (пенсіонери, співробітники закладів

освіти, тощо); органи місцевого самоврядування; уста0

нови галузевого державного управління; підприємства,

фірми; керівні установи; місцеві органи державного уп0

равління інших регіонів України (інших країн) У такій

системі можна виділити цілу низку підсистем, кожна з

яких, у свою чергу, є складною системою, що характе0

ризується нескінченною кількістю якісних та кількісних

параметрів.

Не секрет, що сфера надання державних послуг насе0

ленню перебуває під постійним впливом економічних, соц0

іальних, природних, політичних, інших навколишніх чин0

ників, тому застосування принципу гнучкого пристосуван0

ня до змін у зовнішньому та внутрішньому маркетингових

середовищах, передбачає постійну, чутливу корекцію з

боку держави основних шляхів та напрямів теоретичного

оновлення та практичного становлення інституту послуг,

які надаються органами державної влади.

Принцип комплексного та активного впливу на зов0

нішнє маркетингове середовище реалізується через

швидку та ефективну реакцію органів державної влади

на рівень забезпечення та задоволення громадян0спожи0

вачів формою та методами надання державних послуг.

Запити і потреби як набувачів, так і споживачів послуг,

що надаються органами державної влади, можуть зміню0

ватися, тому необхідний постійний їх облік і переоцінка.

Внаслідок цього потрібно постійно розширювати межі

співпраці органів державної влади з громадою та підви0

щувати якість надання державних послуг шляхом забез0

печення фінансових, організаційних, інформаційних та

економічних аспектів механізмів державного управлін0

ня сферою надання державних послуг, закріплення

функцій та повноважень суб'єктів маркетингу у прийнятті

рішень та здійсненні заходів. Отже, вся діяльність з дер0

жавного маркетингу у сфері надання державних послуг

повинна бути інституційно оформлена [5].

Системоутворюючим чинником використання ін0

струментів державного маркетингу у сфері надання по0

слуг органами державної влади є принцип науковості,

що забезпечується шляхом впровадження комп'ютер0

них, інформаційних та інноваційних технологій, спрямо0

ваних на досягнення суспільно важливої мети — фор0

мування конструктивного, соціоорієнтованого запита0

ми та потребами споживачів діалогу.

Отже, проаналізувавши концептуальні принципи

розвитку та функціонування інституту маркетингових

інструментів у сфері надання державних послуг, можна

зробити висновок, що їх застосування потребує подаль0

шого вивчення та грунтовного доопрацювання, адже,

незважаючи на те, що в Україні наразі вже зроблено

рішучі кроки на шляху до побудови ефективної систе0

ми маркетингових інструментів управління формами і

методами забезпечення державних послуг, сучасний

стан їх надання характеризується багатьма недоліками.

Таким чином сучасна система маркетингових інстру0

ментів управління сферою надання державних послуг

повинна поступово змінюватися в напрямі від техорієн0

тованої діяльності до антропосоціальної діяльності

органів державної влади з надання послуг, маючи на

меті орієнтацію на задоволення потреб людини.

ВИСНОВКИ
Отже, реформування державного управління вима0

гає розширення сфери використання маркетингових

інструментів. Досягнення цієї мети передбачає впровад0

ження основних принципів маркетингу у сфері надання

державних послуг. Це, в свою чергу, має грунтуватися

на якісній трансформації адміністративно0процедурних

принципів реалізації маркетингових інструментів дер0

жавного управління із врахування задоволення суспіль0

них потреб та конкретних запитів громадян0споживачів.

Щодо перспектив подальших досліджень аналізо0

ваного питання, то вони полягають у виявленні конкрет0

них кроків у напрямах розвитку та впровадження пере0

дових маркетингових інструментів управління форма0

ми і методами державного управління сферою надання

послуг органами державної влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У всі часи суспільний розвиток супроводжувався

наявністю вибраної верстви, меншості, що прагнула до

влади. Вона брала участь у підготовці й ухваленні най0

важливіших владно0управлінських рішень і своїми дія0

ми була здатна реально вплинути на долі людей і краї0

ни в цілому. Власне, цей особливий прошарок людей

прийнято називати елітою.

Історичний досвід та сучасна практика свідчить, що

саме еліта та її провідна складова — політико0управлі0

нська еліта — несе відповідальність за всі здобутки і

втрати становлення та розвитку будь0якої країни.

На сучасному етапі перед нашою державою, відпо0

відно до завдань демократизації українського суспіль0

ства, стоїть завдання розроблення концептуальних за0

сад трансформації політико0управлінської еліти та її
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ролі у процесі перехідного періоду, формулювання на

загальнодержавному та регіональному рівнях чіткої

стратегії подальшого формування власної політико0

управлінської еліти з метою утвердження розвинуто0

го громадянського суспільства та встановлення дієво0

го контролю з боку народу за діяльністю політико0уп0

равлінської еліти, що, в свою чергу, зумовлює акту0

альність дослідження поняття "політико0управлінська

еліта".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Політико0управлінську еліту в Україні досліджува0

ли такі науковці, як Е.Афонін, В.Гошовська, О.Крюков,

І.Лопушинський, А. Пахарєв, Л.Пашко, М.Пірен.

Однак, попри численний науковий доробок у цій

галузі, проблема теоретичних засад політико0управлі0

нської еліти ще не є достатньо розробленою в Україні.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних підходів

до розуміння поняття "політико0управлінська еліта".

Поставлена мета вимагає вирішення наступних зав0

дань:

— систематизувати існуючі підходи до визначення

поняття "еліта";

— проаналізувати основні теорії еліт;

— визначити причини виділення поняття "політико0

управлінська еліта";

— розмежувати поняття політична еліта, політико0

управлінська еліта та адміністративно0управлінська

еліта.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теорії еліт пройшли тривалий шлях розвитку. Сло0

во "еліта" походить від латинського eligere і французь0

кого elite — кращий, добірний, обраний. Це слово ви0

користовували в генетиці та насінництві для позначен0

ня кращих сортів рослинництва. Починаючи з ХVІІ ст.

слово еліта застосовували для позначення товарів най0

вищої якості, а потім і щодо "обраних людей", насампе0

ред — вищої знаті. У Великобританії, як свідчить Окс0

фордський словник, поняттям еліта визначались вищі

соціальні групи суспільної ієрархії.

Проте до ХІХ ст. поняття еліта не мало широкого

застосування в суспільних науках. Наукова концепція

теорії еліти сформувалася в другій половині ХІХ ст., коли

у зв'язку з особливостями розвитку політичного життя

настав період критичної переоцінки форм правління [1,

с. 9].

Родоначальником цілеспрямованого наукового до0

слідження проблем лідерства і правлячої еліти вважають

італійського філософа Ніколло Макіавеллі, який заклав

основи наукового обгрунтування теорії еліт. З позицій

Макіавеллі, всі суспільства багато в чому різняться між

собою внаслідок різноманітностей, породжених приро0

дою самої еліти. Це водночас пов'язано з тим, що цінності

світу розподілено нерівномірно, а разом з ними настільки

ж нерівномірно розподілено престиж, владу та почесті,

що пов'язані з політичним процесом.

Як окремий напрям наукових досліджень проблема

сутності походження та становлення еліти дістала по0

дальшого розвитку на рубежі XIX—XX ст. у роботах іта0

лійських теоретиків В. Парето, Г. Моски, Р. Міхельса,

які створили концепції еліти, засновані на спостережен0

нях за реальною поведінкою та взаємодією суб'єктів,

та теорію елітаризму.

У цей же період іспанський філософ і соціолог Г. Ор0

тега0і0Гассет обгрунтував поняття "вибраності" еліти. У

своїй праці "Повстання мас" вчений зазначає, що людсь0

ке суспільство за своєю суттю завжди аристократичне,

хоче воно цього чи ні; воно лише тому суспільство, бо є

аристократичним, і перестає бути суспільством, коли

перестає бути аристократичним. Звідси Х.Ортега0і0Гас0

сет робить висновок, що суспільство — це динамічна

єдність двох факторів — меншості і маси. Меншість —

постаті особливої кваліфікації. Маса — це збори се0

редніх людей. Суспільство, кероване елітою, і маса, "яка

знає своє місце", — умова "нормального" функціону0

вання суспільства [2, с. 5—16].

Значний внесок у розвиток елітаризму вніс німець0

кий учений М. Вебер, який започаткував концепцію "де0

мократичного елітаризму" і вважав, що найбільші шан0

си на лідерство має той, хто висуває загальнонаціо0

нальні завдання, які можуть зацікавити всі класи та вер0

стви суспільства [3]. Він упевнений, що будь0яка влада

здійснюється угрупованням вождів, і тому народ має

справжню можливість управляти тільки в системі без0

посередньої демократії. Народ сам по собі як неорга0

нізована аморфна маса правити не може, це роблять від

його імені окремі керівники.

Уже в ХХ ст. поняття "еліта" ввійшло до соціологіч0

них і політичних словників. Водночас виникають суттєві

розбіжності щодо тлумачення поняття еліти зумовлені

визначенням його змісту. Зокрема, за Г. Ортегою0і0Гас0

сетом, еліта — це люди, котрі користуються в суспільстві

найбільшим престижем, мають високий — порівняно з

масою — інтелектуальний рівень незалежно від свого

статусу, відповідають за свої дії. У літературі також

йдеться про творчу меншість суспільства на противагу

нетворчій більшості (А. Тойнбі).

Г. Моска, наприклад, поділяв суспільство на такі

класи людей: керуючих, котрі складають еліту, та керо0

ваних, які є підпорядкованим класом. Згідно з ідеями

В. Парето, елітою вважаються ті, котрі мають значні

здібності, що реалізуються з найбільшою продуктивні0

стю в будь0якій сфері діяльності [4].

Таким чином, у західній науковій літературі можна

виділити два концептуально різних підходи до теорії

еліт. Згідно з першим, моністичним (Ч. Міллз, Дж. Дам0

хофф, Ф. Хантер, Т. Мейно, П. Бірнбаум та ін.), вва0

жається, що суспільством керує еліта, яка об'єднала тих

лідерів, котрі займають стратегічні посади в соціальній

структурі. Це насамперед такі сфери, як політична, еко0

номічна, військова. Характерною особливістю цих

лідерів є величезна згуртованість, яка базується на

єдності об'єктивних інтересів, особистій солідарності,

що, у свою чергу, має корені в однаковому соціально0

му походженні, високому рівневі освіти, матеріальній

забезпеченості, схожості ментальності, психологічній

спорідненості [5, c. 5].

Представники іншого напряму, плюралістичного,

відстоюють ідеї про існування в суспільстві не однієї, а

багатьох еліт (Р. Арон, Д. Перрі, Д. Рісмен, Д. Трумен,

І. Полсбі, Р. Дал та ін.). Незважаючи на деякі розбіжності

в їхніх поглядах, вони відхиляють провідну тезу Ч. Міл0

лза про відносну щільність еліти, котра володіє владою

на стратегічних напрямках. Учені наполягають на тому,

що в суспільстві співіснують різні еліти, кожна з яких

функціонує у своїй сфері. Наявність численних центрів

влади, а отже, різноманітних еліт, виявляється достат0

ньою підставою для контролю за владними структура0

ми, за спрямованістю їх діяльності та її відповідності

громадським сподіванням. Саме конкурентна природа

політичної та інших суспільних сфер дає можливість

гальмувати зростання монополістичної влади, ухвалю0

вати раціональні суспільні рішення, а відкритість соці0

альної системи, у свою чергу, сприяє персональній сво0

боді громадян [5, с. 6].

Спільним для двох концепцій є визнання еліти як

правлячої меншості, що має перевагу над більшістю

завдяки своєму багатству, соціальному престижу, ком0
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петентності, політичній активності. Основною відмін0

ністю є те, що прихильники моністичного підходу до

оцінки еліти наголошують на її однорідності, замкне0

ності, горизонтальній мобільності (переміщення мож0

ливе лише в межах елітних груп) та її непідконтрольності

з боку більшості навіть при демократичних інститутах.

Прихильники плюралістичної концепції вказують на

те, що демократичні механізми влади забезпечують кон0

куренцію і водночас доступ до неї представників інших

соціальних верств. Така конкуренція між елітами, на

думку плюралістів, дає змогу різним соціальним групам

вибирати ту еліту, яка краще враховує їхні інтереси.

Для групування підходів до визначення еліти існу0

ють теорії обгрунтування еліти, серед яких виділяють:

— психологічне обгрунтування: маса повинна на0

слідувати еліту (Л. Бернард);

— технологічне обгрунтування: деякі дослідники

основну увагу приділяють здатності організовувати про0

цес. Так, Т.Веблен закликав встановити владу інженерів

— "технократію" (сучасною мовою це, напевно, звуча0

ло б — "владу менеджерів");

— історичне обгрунтування: поділ людей на ниж0

чих і вищих, тобто на еліту і масу, яке часто використо0

вувалося в історії людської цивілізації (А. Грін, Ж. Лак0

руа) [1, с. 20].

У сучасних умовах серед зарубіжних дослідників

існує також декілька підходів щодо визначення понят0

тя еліта, а саме:

— ціннісний — існування еліти пояснюється деякою

"вищістю" (перш за все інтелектуальною, моральною і

т.д.) одних людей над іншими (В. Парето, Г. Лассуелл,

Л. Боден, Х. Ортега0і0Гассет, М. Вебер, А. Тойнбі,

Д. Дюпре);

— структурно0функціональний — існування еліти

пояснюють виключною важливістю функцій управлін0

ня, що визначають винятковість ролі людей, які реалі0

зують ці функції (до того ж виконання даних функцій за

необхідністю здійснюється меншістю (Г. Моска, Т. Дай,

С. Келлер, В. Геттсмен);

— інституціональний, тісно пов'язаний зі структур0

но0функціональним, поширений у сучасній західній со0

ціології, трактує еліту як групу осіб, які займають керівні

позиції у впливовіших соціальних інститутах — урядо0

вих, економічних, військових, культурних.

По0різному науковці трактують і поняття політична

еліта. Так, з точки зору російської дослідниці О. Гаман0

Голутвіної, в сучасній науковій літературі склалися три

головних підходи щодо визначення поняття "політична

еліта", а саме:

— позиційний, який встановлює ступінь політично0

го впливу тієї чи іншої особи, виходячи з позиції в сис0

темі влади (до еліти, відповідно до такого підходу, на0

лежать, передусім, члени уряду, парламенту та ін.);

— репутаційний, заснований на виявленні рейтингу

політика завдяки експертним оцінкам;

— природжений або такий, що базується на урод0

жених здібностях політика до прийняття стратегічних

(політичних) рішень.

Найбільше поширення в науковій літературі отримав

третій підхід, згідно з яким до політичної еліти належать

особи, які приймають стратегічно важливі рішення в

управлінні суспільством.

Таким чином, політична еліта здійснює, насамперед,

політичне управління суспільством. Тому політичне управ0

ління є найбільш суттєвою функцією політичної еліти. У

своїй сукупності політична еліта забезпечує цілісність

влади в суспільстві. Саме ця особливість робить необхі0

дним визначення політико0управлінської діяльності як

самостійної функції політичної еліти та зумовлює виді0

лення категорії "політико0управлінська еліта".

О.І. Крюков пов'язує відокремлення політико0управ0

лінської еліти від політичної із наявністю двох ме0

ханізмів рекрутування еліти — призначення та виборів.

Ці два механізми приводять до формування неодно0

рідності політичної еліти й дозволяють виділяти в її

структурі дві взаємозалежні спільності:

— по0перше, просування яких до еліти відбуваєть0

ся шляхом виборів (президенти, депутати всіх рівнів,

лідери політичних партій). Таку соціальну спільність

можна назвати політичною елітою у вузькому сенсі;

— по0друге, утворення елітної спільності шляхом

призначення (міністри, інші чиновники, які очолюють

управлінські структури державної влади).

Саме таку спільність вчений пропонує визначати як

політико0управлінську еліту і дає наступну дефініцію

цього терміна: " Політико0управлінська еліта — це чи0

новники вищої ланки, які володіють формальною вла0

дою в організаціях та інститутах, займаються політич0

ним управлінням і встановлюють правила організації

життя в суспільстві" [1, с. 29].

Вибір терміна "політико0управлінська" еліта пояс0

нюється тим, що застосування терміна "управлінська

еліта" є більш широким, адже охоплює не тільки вищих

чиновників системи державної служби, але й керівників

підприємств, установ. А термін "бюрократична еліта" в

українській і російській мовах має емоційно негативне

забарвлення, що утруднює операціоналізацію поняття.

Автори підручника "Елітознавство" за загальною

редакцією В. А. Гошовської розглядають політико0влад0

ну еліту, що складається з політичної та адміністратив0

но0управлінської еліт. Останню пов'язують з існуванням

еліт, які є не менш важливими для перспективи розвит0

ку держави і суспільства і здатні певним чином вплива0

ти на політичні рішення, що приймаються на загально0

державному рівні. Це представники влади, опозиції, гро0

мадських організацій, бізнесмени та ін. Її склад протя0

гом багатьох років може залишатися практично не0

змінним. Перебуваючи весь час у центрі уваги, її пред0

ставники змінюють посади чи сфери діяльності: міністри

стають впливовими бізнесменами і, навпаки, олігархи

— чиновниками, можновладці — представниками по0

літичної опозиції [6, с. 3].

Водночас поняття адміністративно0управлінська

еліта визначають як прошарок державних службовців,

що займають керівні позиції в органах виконавчої вла0

ди, володіють вищим правовим, організаційним, політич0

ним статусом [6, с. 141]. Таким чином, акцентується ува0

га на тому, що представники адміністративно0управлі0

нської еліти не лише беруть участь у прийнятті політич0

них рішень і встановленні правил функціонування та

розвитку держави і суспільства, а й забезпечують ефек0

тивну реалізацію прийнятих рішень. З цієї точки зору,

адміністративно0управлінська еліта є складовою політи0

ко0управлінської.
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О. І. Крюков також вказує на неоднорідність струк0

тури політико0управлінської еліти і розмежовує в її

складі службовців середніх ланок державної влади та

тих, хто займає найвищі позиції в системі політичного

управління державою [1, с. 29].

Крім того, існує точка зору, що сучасна політико0

управлінська еліта складається з трьох взаємозв'язаних

елементів.

1. Носієм владних функцій виступає політична елі0

та, яка є частиною правлячої. Її вплив на систему влад0

них відносин визначається співвідношенням сил усере0

дині самої еліти, ситуацією наявності та співвідно0

шенням політичних сил у державі, формою політичного

устрою, наявністю і гостротою політичних конфліктів.

Зазвичай політична еліта володіє непересічними психо0

логічними, соціальними і політичними якостями та бере

безпосередню участь в ухваленні та здійсненні рішень,

пов'язаних з використанням державної влади чи впли0

вом на неї.

2. Бюрократична еліта, яка охоплює представників

управлінського апарату, котрі мають владні повнова0

ження і впливають на виконання важливих державних

функцій.

3. Ідеологічна, або комунікаційна еліта — це пред0

ставники політизованої верхівки науковців, культури,

духовенства і засобів масової інформації [7].

Тобто до політико0управлінської еліти входять гру0

пи, що можуть бути віднесені до різних суспільних

верств, які посідають центральні позиції в політичній

системі, керують державою та багато в чому визнача0

ють характер, напрями і форми політичного розвитку

суспільства.

Однак, на нашу думку, такий підхід швидше визна0

чає політичну еліту в цілому, а говорячи про політико0

управлінську еліту ми акцентуємо увагу на тих, хто фор0

мально уповноважений здійснювати політичне управлі0

ння в державі.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Отже, проведений у статті аналіз дає підстави

зробити висновок, що термін "політико0управлінсь0

ка еліта" доцільно використовувати, коли йдеться

про державних службовців вищої та середньої лан0

ки (враховуючи і політичні, і адміністративні посади

в органах державної влади), які володіють владою в

суспільних інститутах, виконують функцію політич0

ного управління та визначають напрями розвитку

держави.

Немає сумнівів, що політико0управлінська еліта

відіграє провідну роль у будь0якому суспільстві. А про0

цес становлення демократичного покоління політико0

управлінської еліти в Україні є непростим, довгим і до0

статньо хворобливим. У свою чергу, розробка теоре0

тико0методологічної бази становлення політико0управ0

лінської еліти є одним з ключових етапів цього проце0

су.

Перспективними в цьому контексті є подальші до0

слідження шляхів завершення формування та особли0

востей становлення сучасної політико0управлінської елі0

ти в нашій державі.
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совому підйому самосвідомості та патріотизму се0

ред населення України.  Зважаючи на ї ї  три0

валість, розмах та поширення на значну терито0

рію, проведення декількох хвиль мобілізацій, які
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не є характерними для АТО, стає зрозумілим, що

Україна перебуває де0факто у стані війни, а точ0

ніше в умовах так званої неоголошеної "гібрид0

ної війни". Про це також свідчить кількість сані0

тарних та безповоротних людських втрат, яких

зазнала наша держава.

Так, за інформацією Управління по коорди0

нації гуманітарних питань ООН станом на 13 груд0

ня 2014 року жертвами воєнної агресії на сході

України стали 4 634 особи, а число поранених

складає 10 243 особи [4]. За даними українських

офіційних джерел під час операції на сході Украї0

ни загинули близько 1 250 військовослужбовців,

понад 4 тисячі зазнали поранення [5].

В  А Т О  б е р у т ь  у ч а с т ь  в ій с ь к о в і  ч а с т и н и ,

з'єднання і підрозділи (військові частини) Зброй0

них Сил України (ЗС України) та інших військо0

вих формувань, які за мирного часу мають різне

призначення і виконують абсолютно різні функції

та завдання. До медичного забезпечення військо0

вослужбовців залучені наявні сили та засоби ме0

дичних служб ЗС України та інших військових

формувань, що беруть участь в АТО, стаціонарні

і мобільні військові заклади охорони здоров'я, а

також окремі цивільні заклади охорони здоров'я,

які органічно включилися до лікувально0евакуа0

ційної системи. Проте в цілому своєчасність та

якість медичних заходів не задовольняють ні са0

мих поранених, ні військове керівництво, ні кері0

вництво держави.

Головними причинами проблем з медичним за0

безпеченням в зоні АТО стали відсутність у ме0

дичних служб ЗС України та інших військових

формувань необхідних сил і засобів, а також

відсутність взаємодії та узгодженості в діях ме0

дичних служб різних військових формувань і си0

стеми цивільної охорони здоров'я. Вирішення цих

проблем, забезпечення своєчасною медичною до0

помогою поранених військовослужбовців і цив0

ільного населення, якісне їх лікування можливе

за умов створення у  державі єдиної  системи

військової охорони здоров'я, яка б об'єднала зу0

силля всіх учасників у чітко працюючий механізм.

Реалізація зазначеного, на думку авторів, мож0

лива за умови опрацювання та затвердження до0

кумента державного рівня — Воєнно0медичної

доктрини України (Доктрина) як інструменту дер0

жавного управління формуванням системи медич0

ного забезпечення військ і цивільного населення

у воєнний час, що має стати основою для розроб0

ки всіх інших нормативно0правових актів щодо

медичного забезпечення військ та цивільного на0

селення в умовах бойових дій, як Конституція Ук0

раїни є основою для законотворчого процесу в

державі. Вона призвана бути "дорожньою кар0

тою" для розбудови організаційних основ систе0

ми військової охорони здоров'я. При збереженні

організаційної самостійності медичних служб ЗС

України та інших військових формувань, цивіль0

них закладів охорони здоров'я Доктрина має

ліквідувати відомчі розбіжності між ними та за0

безпечити єдині підходи до організації медично0

го забезпечення і надання вичерпної медичної

допомоги пораненим військовослужбовцям та

цивільному населенню в умовах бойових дій і над0

звичайних ситуацій.

МЕТА РОБОТИ
Мета роботи полягає в обгрунтуванні необхі0

дності опрацювання та запровадження в діяль0

н ос т і  м е д ич н и х с л уж б  ЗС  У кр а ї ни  т а  ін ши х

військових формувань (медичних служб), цивіль0

ної охорони здоров'я єдиних загальнодержавних

підходів як елементу державного управління в

організації надання медичної допомоги, лікуван0

ня та реабілітації військовослужбовців і цивіль0

ного населення у воєнний час та за інших умов за0

стосування військ.

Об'єкт дослідження: система медичного за0

безпечення військ у мирний і воєнний час.

Предмети дослідження: сили і засоби медич0

них служб ЗС України та інших військових фор0

мувань,  організація медичного забезпечення

військ у воєнний час.

Методи досліджень: історичний, бібліосеман0

тичний, аналітичний, системного підходу.

Матеріали досліджень: наукові публікації за

темою, нормативно0правові акти держави, керівні

документи з організації медичного забезпечення

ЗС України та інших військових формувань, об0

ліково0звітні документи з питань організації ме0

дичного забезпечення ЗС України, звітні матері0

али головних медичних фахівців Міністерства

оборони України (МО України) та науково0педа0

гогічних працівників Української військово0ме0

дичної академії (УВМА) щодо медичного забез0

печення в зоні АТО.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Робочою групою Комітету Верховної Ради Ук0

раїни з питань охорони здоров'я, яка наприкінці

серпня 2014 року вивчала стан медичного забезпе0

чення в зоні АТО [9], зроблено висновок, що існу0

юча система охорони здоров'я як цивільного насе0

лення, так і військовослужбовців ЗС України та

інших військових формувань, попри її недоско0

налість, діє та в основному забезпечує виконання

покладених на неї завдань. Водночас підтвердже0

но наявність ряду серйозних проблем у медичному

забезпеченні військ і відсутність ефективної взає0

модії між їхніми медичними службами та цивільни0

ми закладами охорони здоров'я, що негативно

відображається на стані медичного забезпечення в

цілому, своєчасності та якості надання медичної до0

помоги пораненим та їх лікування, а на сьогодні

найважливіші з них такі:

1. Військовослужбовці ЗС України та інших

військових формувань не забезпечені уніфікова0

ними індивідуальними засобами медичного захи0

сту та не мають навичок їх застосування.

2. У медичних службах відсутні сучасні засо0

би розшуку поранених в осередках санітарних

втрат, індивідуальні носії медичної інформації,

інформаційні системи підтримки процесу управ0
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ління медичним забезпеченням, засоби цифрово0

го зв'язку тощо.

3. У ЗС України та інших військових форму0

ваннях відсутній броньований санітарний транс0

порт для вивезення поранених з поля бою (осе0

редків санітарних втрат) і санітарний транспорт

для медичної та аеромедичної евакуації.

4. Наявне комплектно0табельне оснащення

медичних служб морально і фізично застаріло та

н е  в ід п о в ід а є  в и м о га м  с у ч а с н о с т і ,  в ід с у т н і

мобільні модулі для розгортання етапів медичної

евакуації тощо.

5. Медичні підрозділи в ійськових частин і

з'єднань (медичні пункти, медичні роти), військові

мобільні госпіталі (ВМГ), що використовуються

для надання медичної допомоги в районах бойо0

вих дій, не забезпечені сучасними засобами жит0

тєдіяльності в польових умовах, які б гарантува0

ли їх автономність, мобільність, спроможність

розгортання та згортання у найкоротші терміни,

стабільне електроживлення, водо0 та теплопоста0

чання.

6. Існуючим комплектом сил та засобів медич0

них служб ЗС України та інших військових фор0

мувань, навіть за умов їх підсилення, доукомплек0

тування і використання мобілізаційного ресурсу,

активного маневру силами та засобами, немож0

ливо повністю забезпечити потреби військ (сил)

у медичному забезпеченні, що обумовлює не0

обхідність залучення потенціалу цивільної систе0

ми охорони здоров'я та формування єдиного ме0

дичного простору.

7. Під час надання медичної допомоги пора0

неним у цивільних лікувальних закладах виявила0

ся проблема необізнаності медичного персоналу

з особливостями перебігу бойової патології,  зу0

мовленої вогнепальними та мінно0вибуховими по0

раненнями, що не дозволяло цивільним лікарям

(хірургам) застосувати правильну тактику ліку0

вання на початкових етапах лікування, а у подаль0

шому призводило до ускладнень, необхідності

повторних хірургічних втручань та  збільшення

тривалості лікування і реабілітації поранених.

8. Практично відсутня єдина система управлі0

ння та координації дій медичних служб ЗС Украї0

ни, інших військових формувань та системи цив0

ільної охорони здоров'я України.

Обмежені можливості медичних служб ЗС Ук0

раїни та інших військових формувань, а також ха0

отичні зусилля волонтерів щодо покращення ста0

ну медичного забезпечення військ не в змозі до0

корінно виправити ситуацію.

Вітчизняні фахівці у галузі військової охоро0

ни здоров'я давно прийшли до висновку про не0

обхідність опрацювання та затвердження такого

документу як воєнно0медична доктрина [1; 2; 3].

За часів незалежної України робилися нео0

дноразові спроби її  опрацювання, було навіть

підготовлено декілька проектів, які відрізнялися

один від одного хіба що обсягом інформації,  що

в них закладалася. Проте вони були спрямовані

виключно на визначення порядку та організації

медичного забезпечення ЗС України в різних умо0

вах застосування та, за необхідності, могли ви0

користовуватися медичними службами інших

військових формувань, що не дозволяло довести

роботу щодо їх опрацювання до логічного завер0

шення.

При цьому по змісту вони фактично наближа0

лися до керівництв та настанов, що визначають

порядок медичного забезпечення ЗС України у

мирний та воєнний час, не передбачали створен0

н я єд и но ї  с ис т ем и м ед ич н ого  з аб е зп е че нн я

військовослужбовців і цивільного населення у

воєнний час та формування єдиного медичного

про стору .  Це і  обу мовл ювало  їхню назв у  —

військово0медична доктрина, тобто та, що визна0

чає мету, завдання і порядок діяльності медичної

служби ЗС України, практично не враховуючи при

цьому особливостей медичного забезпечення

інших військових формувань та залучення систе0

ми цивільної охорони здоров'я.

У наш час місце і роль такого документу виз0

начене Системою оперативних стандартів Зброй0

них Сил України, що затверджена наказом Гене0

рального штабу Збройних Сил України, яка пе0

редбачає опрацювання та упорядкування керів0

них документів, що застосовуються у сфері діяль0

ності ЗС України у мирний час і в особливий пер0

іод, за напрямами діяльності з питань управління,

підготовки, застосування та забезпечення ЗС Ук0

раїни, а за рівнями застосування — стратегічно0

го, оперативного та тактичного рівнів [6].

У відповідності до Системи оперативних стан0

дартів за напрямом медичного забезпечення пе0

редбачено опрацювання, введення в дію та вико0

ристання у ЗС України таких керівних документів:

Доктрина медичного забезпечення Збройних Сил

України; Керівництво з медичного забезпечення

Збройних Сил України у мирний час; Настанова з

медичного забезпечення Збройних Сил України

на особливий період.

Аналогічні документи як основа військово0медич0

них стандартів прийняті та застосовуються у зброй0

них силах багатьох країн світу, зокрема "Принципи і

політика медичного забезпечення військ НАТО" (МС

326/1).

На цей час Доктрина медичного забезпечення

Збройних Сил України опрацьована та введена в

дію наказом Генерального штабу Збройних Сил

України [7]. Вона визначає мету, завдання і прин0

ципи медичного забезпечення ЗС України, вимо0

ги до системи медичного забезпечення та органі0

заційні основи медичного забезпечення у мирний

і воєнний час.

Керівництво з медичного забезпечення Збройних

Сил України у мирний час також опрацьовано, затвер0

джене та введено в дію наказом Генерального штабу

Збройних Сил України [8]. Його положення визнача0

ють порядок та особливості медичного забезпечення

ЗС України в умовах їх повсякденної діяльності, а та0

кож зміст і організацію роботи закладів охорони здо0

ров'я та медичних підрозділів військових частин ЗС

України тощо.
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На цей час продовжується опрацювання На0

станови з медичного забезпечення Збройних Сил

України на особливий період.

Воєнно0медична доктрина України за змістом

і повноваженнями виходить за межі застосуван0

ня ЗС України та інших військових формувань.

У зв'язку з тим, що вона визначатиме мету, зав0

дання, принципи та порядок медичного забезпечен0

ня військовослужбовців і цивільного населення у

воєнний час, а головне — відповідальність держави

та органів виконавчої влади за розвиток системи

військової охорони здоров'я, на нашу думку, вона

має називатися Воєнно0медична доктрина України.

За результатами роботи Комітету Верховної

Ради України з питань охорони здоров'я було

прийнято Рішення "Про вжиття невідкладних за0

ходів для поліпшення стану організації медично0

го забезпечення населення та учасників антите0

рористичної  операції" [9], яким пропонується

П р е з и д е н т у  У к р а ї н и  п р и с к о р и т и  п р и й н я т т я

Військово0медичної доктрини України.

Водночас за ініціативою Національної ака0

демії медичних наук України та її  дорученням ме0

дичними фахівцями МО України за участю керів0

ників медичних служб військових формувань оп0

рацьований проект Воєнно0медичної доктрини

України, який розглянутий та схвалений на засі0

данні Президії Національної академії медичних

наук України і в Національному інституті страте0

гічних досліджень України, обговорений на ро0

бочій нараді в Адміністрації Президента України,

в Раді національної безпеки і оборони України, а

також підтриманий учасниками круглого столу в

Національній академії державного управління при

Президентові України.

Пряме доручення щодо невідкладного опра0

цювання Доктрини міститься в Указі Президента

України "Про рішення Ради національної безпе0

ки і оборони України від 4 листопада 2014 року

"Про невідкладні заходи із забезпечення держав0

ної безпеки" [10].

Зважаючи на те, що Доктрина за змістом і по0

вноваженнями виходить за межі застосування ок0

ремо ЗС України та інших військових формувань,

визначає мету, завдання, принципи, вимоги щодо

медичного забезпечення військовослужбовців і

цивільного населення у воєнний час, порядок

його здійснення, а головне — відповідальність

держави та органів виконавчої влади за розвиток

системи військової охорони здоров'я і забезпе0

чення її  спроможностей у воєнний час, на думку

авторів, цей документ має називатися саме Воєн0

но0медична доктрина України.

Воєнно0медична доктрина України — це су0

купність поглядів, науково обгрунтованих прин0

ципів, єдиних організаційних вимог щодо органі0

зації медичного забезпечення Збройних Сил Ук0

раїни, інших військових формувань і цивільного

населення у воєнний час та під час надзвичайних

ситуацій.

Підготовлений проект Доктрини містить п'ять

розділів, якими визначатиметься мета, принципи,

організаційні основи системи військової охоро0

ни здоров'я, повноваження та відповідальність,

фінансове та ресурсне забезпечення, наукове

супроводження військової охорони здоров'я та

вирішення проблем військової медицини.

Метою Воєнно0медичної доктрина України

має бути об'єднання зусиль та забезпечення взає0

модії медичних служб ЗС України, інших військо0

вих формувань, а також цивільної охорони здо0

ров'я для досягнення максимальної ефективності

їх  дія льн ост і що до мед ично го заб езпе чен ня

військовослужбовців і цивільного населення у

воєнний час.

Воєнно0медичною доктриною України визна0

чатимуться принципи медичного забезпечення,

що, на нашу думку, мають бути такими:

— єдині організаційні засади діяльності ме0

дичних служб, незалежно від відомчого підпоряд0

кування;

— єдине розуміння причин зниження (втрати)

боєздатності військовослужбовців та шляхів її

підвищення (збереження) в умовах мирного та

воєнного часу;

— єдині погляди на профілактику, діагности0

ку, надання медичної та психологічної допомоги,

евакуацію, лікування, медичну та психологічну

реабілітацію поранених і хворих, профілактику

бойового стресу (превентивну реабілітацію);

— організація медичного забезпечення та на0

дання медичної допомоги відповідно до загаль0

нодержавних медичних стандартів, клінічних про0

токолів та військово0медичних стандартів;

— формування необхідного резерву та пост0

ійна готовність сил і засобів медичних служб, ци0

вільної системи охорони здоров'я для медичного

забезпечення військ і цивільного населення;

— профілактична спрямованість діяльності

медичних служб та єдині підходи при проведенні

санітарно0гігієнічних і протиепідемічних заходів;

— територіальний принцип медичного забезпечен0

ня та інтеграція системи медичного забезпечення

військ в єдиний медичний простір України.

При збереженні організаційної самостійності

медичних служб ЗС України та інших військових

формувань, цивільних закладів охорони здоров'я

Воєнно0медична доктрина України має ліквідува0

ти в ідомчі ро збіжності  та  забе зпечити єдині

підходи до організації медичного забезпечення і

надання вичерпної медичної допомоги пораненим

військовослужбовцям та цивільному населенню в

умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій.

Особливо важливе — Доктриною визначати0

меться, що для потреб медичних служб і цивіль0

ної охорони здоров'я державою забезпечується

виробництво та  постачання за замовленнями

військових формувань необхідного переліку та

кількості вітчизняного медичного обладнання,

майна і техніки, лікарських та профілактичних за0

собів, створення і утримання стратегічного запа0

су відповідно до затвердженої номенклатури.

Медичні служби комплектуються медичною

апаратурою та технікою переважно подвійного
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призначення, а також сучасним медичним і сані0

тарно0технічним обладнанням на модульній ос0

н о в і ,  щ о  з а б е з п е ч у є  ї х  а в т о н о м н іс т ь  т а

мобільність. Оснащення (переоснащення) медич0

них служб здійснюється програмно0цільовим ме0

тодом.

Держава забезпечує орієнтування та залучен0

ня промисловості України на задоволення потреб

військової медицини в частині проектування та ви0

робництва вітчизняного наземного, водного та

авіаційного транспорту, який легко адаптується

до потреб евакуації поранених та хворих.

Програми підготовки медичних фахівців всіх

освітньо0кваліфікаційних рівнів у вищих медичних

навчальних закладах мають передбачати вивчен0

ня відповідних розділів щодо медичного забез0

печення військ і цивільного населення у воєнний

час та під час надзвичайних ситуацій. Медичний

персонал береться на військовий облік за проф0

іл е м  п і д го т о в к и  т а  в к л юч а є т ь с я  д о  м о б і0

лізаційного резерву.

Підготовка,  перепідготовка та  п ідвищення

кваліфікації фахівців для потреб медичних служб

Збройних Сил України та інших військових фор0

мувань здійснюється в Українській військово0ме0

дичній академії за єдиним державним замовлен0

ням.

Рівень підготовки і кваліфікація медичного

персоналу мають відповідати загальнодержавним

вимогам та стандартам, сучасним досягненням на0

уки і техніки та особливостям медичного забез0

печення військ.

Управління системою медичного забезпечен0

ня військ у воєнний час та під час надзвичайних

ситуацій здійснюється в єдиній системі управлін0

ня військами відповідно до законодавства Украї0

ни.

Зважаючи на мету та завдання, що визначати0

муться Воєнно0медичною доктриною України, а

також її роллю і місцем серед інших нормативно0

правових актів держави, вона має бути затверд0

женою указом Президента України — Верховно0

го Головнокомандувача Збройних Сил України.

Реалізація Доктрини забезпечується Кабіне0

том Міністрів України та органами державної вла0

ди відповідно до повноважень, визначених Кон0

ституцією України і законами України.

Воєнно0медична доктрина України задекларує

та визначить принципи побудови, організації та

функціонування військової медицини, а головне

— вона має стати підставою для розробки Дер0

жавної цільової програми розбудови військової

охорони здоров'я України (Державна цільова

програма) та основою формування єдиного ме0

дичного простору у воєнний час.

Державна цільова програма має об'єднати зу0

силля науки, освіти, охорони здоров'я, економі0

ки та промисловості України для вирішення про0

блем військової охорони здоров'я за напрямами:

1. Законодавче і нормативно0правове врегу0

лювання організації та надання медичної допомо0

ги військовослужбовцям і цивільному населенню

у мирний та воєнний час (розробка законів та

інших нормативно0правових актів, що врегульо0

вують спільне використання потенціалу військо0

вої медицини та цивільної системи охорони здо0

ров'я, основи для формування єдиного держав0

ного замовлення на забезпечення медичним май0

ном, ліками, персоналом тощо).

2. Опрацювання із залученням відповідних

центральних органів виконавчої влади, науково0

дослідних установ та промисловості України ме0

дико0технічних вимог до індивідуальних засобів

медичного захисту (аптечки індивідуальні, паке0

ти перев'язувальні індивідуальні, індивідуальні

протихімічні пакети), медичного обладнання под0

війного призначення, комплектно0табельного ос0

нащення, броньованих транспортних засобів та

засобів медичної і аеромедичної евакуації, їх кон0

структорську розробку, замовлення і виготовлен0

ня для ЗС України та інших військових форму0

вань.

3 .  За б е з п е ч е н н я  м е д и ч н и х  п ід р о з д іл ів

військових частин і з'єднань, ВМГ сучасним ме0

дико0технічним і санітарно0технічним майном,

пневмо0 або каркасним наметовим фондом, об0

ладнання окремих функціональних підрозділів

(перев'язувальна, операційна, лабораторія тощо)

в готових до застосування модулях або контей0

нерах на автомобільних шасі.

4. Формування відповідної структури та сис0

теми медичного забезпечення ЗС України, інших

військових формувань на воєнний час з чіткою си0

стемою управління та необхідним комплектом сил

і засобів.

5. Визначення порядку підготовки персоналу

для медичних служб ЗС України та інших військо0

вих формувань, цивільної системи охорони здоро0

в'я та інші напрями.

Реалізація Державної цільової програми ста0

не практичним втіленням у життя задекларовано0

го принципу: життя людини в Україні — понад усе.

Цілком зрозуміло, що прийняття Воєнно0медич0

ної доктрини України не вирішить автоматично та

водночас усіх проблем з медичним забезпеченням

військовослужбовців та цивільного населення у воє0

нний час, проте поява такого документу у державі

запровадить єдині підходи до організації надання

медичної допомоги, лікування та реабілітації, ста0

не основою для впорядкування відомчих керівних

документів ЗС України та інших військових форму0

вань з питань медичного забезпечення, сприятиме

поліпшенню матеріально0технічного оснащення ме0

дичних служб, створить передумови для подальшо0

го розвитку військової системи охорони здоров'я

та формування єдиного медичного простору у воє0

нний час.

ВИСНОВКИ
1. Дійсний стан сил і засобів медичних служб ЗС

України та інших військових формувань не відпові0

дає реальним потребам військ і потребує негайно0

го організаційного удосконалення та належного ма0

теріально0технічного забезпечення.
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2. Досвід медичного забезпечення військ в

АТО та "гібридній війні" свідчить про обмежені

можливості медичних служб ЗС України та інших

військових формувань і викликає необхідність

залучення потенціалу цивільної системи охорони

здоров'я України для надання медичної допомо0

ги та лікування військовослужбовців.

3. Вирішення проблем матеріально0технічно0

го забезпечення медичних служб ЗС України та

інших військових формувань, залучення для на0

дання медичної допомоги і лікування поранених

цивільних закладів охорони здоров'я можливе за

умови прийняття на загальнодержавному рівні об0

'єднуючого документу — Воєнно0медичної докт0

рини України.

4. Воєнно0медична доктрина України має ста0

ти підставою для розробки Державної цільової

програми розбудови військової охорони здоро0

в'я України та основою формування єдиного ме0

дичного простору у воєнний час.
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