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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Синергія світової глобалізації XX—XXI ст. і постінду-

стріальна революція, всупереч загальним очікуванням
світової "спільноти" (з недавнього часу це поняття дореч-
но подавати саме в лапках), не вирішили, а лише погли-
били проблеми соціально-економічного розвитку на всіх
його рівнях. Інтеграція національних можливостей, по-
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THE USE OF PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS IN THE MECHANISMS OF ECONOMIC
GOVERNANCE

У дослідженні обгрунтовується безпосередній взаємозв'язок сучасного менеджменту з ме-

тодологією біхевіоризму, визначаються відповідні інструменти ефективного впливу на пове-

дінку суб'єктів економічної діяльності. Обгрунтовано необхідність формування та використан-

ня механізмів здійснення інвестиційної політики, які виходять з врахування внутрішньої — суб'єк-

тивної природи процесів, що становлять зміст економічного розвитку, та використання відпо-

відних інструментів регулюючого впливу. Пропонується використання інструментів антиципа-

ційного регулюючого впливу держави на поведінку суб'єктів інвестиційної діяльності, шляхом

формування інтуїтивних очікувань ринкових агентів на майбутнє зростання інвестиційного по-

питу у галузях національної економіки, які відіграють роль драйверів розвитку. Фінансова участь

держави у технологічному оновленні та розвиткові базисних і високотехнологічних виробництв,

залучення іноземних інвестицій під державні гарантії, стимулювання попиту на відповідну про-

дукцію, виступає фактором формування позитивних очікувань приватних інвесторів щодо ха-

рактеру економічної ефективності інвестиційних вкладень.

The study substantiates the direct relationship with the modern management methodology

behaviorism, defined by the relevant instruments effectively influence the behavior of economic

agents. The necessity of forming and using mechanisms for investment policies that come out of

consideration inside — the subjective nature of the processes that make up the content of economic

development, and use of appropriate tools regulatory effect. It is proposed to use tools аnticipatio

state regulatory effect on the behavior of subjects of investment activities by creating intuitive

expectations of market agents in the future growth of investment demand in the fields of national

economy, which act as drivers of development. State participation in technological upgrading and

development of basic and high-tech industries, attract foreign investment under the state guarantees

to stimulate demand for the products, a factor the expectations of private investors about the nature

of the economic efficiency of investments.

Ключові слова: управління, біхевіоризм, психологічні фактори, інвестиційна діяльність, очікування інве-
сторів, антиципація.

Key words: management, behaviorism, psychological factors, investment activity investor expectations,
anticipation.

множена на експонентне прискорення історичного часу
привели не до досягнення загального благоденства на тлі
морально-духовного розвитку людства, а навпаки до ес-
калації конкуренції, нового відродження макіавелістских
парадигм в управлінні, до остаточної втрати віри в мож-
ливість стабільного і стійкого розвитку без руйнівних криз
і потрясінь.
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Однією з причин відповідного порядку речей, на наш
погляд, є, по більшій мірі, збереження біхевіористського
характеру всієї системи соціалізації  в сучасному
суспільстві. У різного рівня конкретно-цивілізаційних фор-
мах і засобах, її зміст зводиться до формування у свідо-
мості людини уявлень про необхідні в тій чи іншій ситуації
форми поведінки. Управлінська надбудова соціально-еко-
номічних відносин лише вітає таке уявлення про людину,
згідно з яким поведінка приймає ті чи інші форми у відпо-
відності до конкретної ситуації. Практичним продовжен-
ням відповідного підходу в економіці були — організація
конвеєрного виробництва, розвиток реклами, системно-
механістичний підхід до феноменології та практики соц-
іальної організації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Біхевіоризм як науково-дослідницький напрям психо-
логії виходить з тези про недоступність свідомості в якості
об'єкта для пізнання і, одночасно, його обмеженого впливу
на характер людської діяльності. В якості предмета у біхев-
іоризмі прийнятий не суб'єктивний світ людини, а характе-
ристики поведінки, що викликані зовнішніми впливами і
доступні для емпіричної фіксації. Усі психічні явища, за те-
орією засновника біхевіоризму Дж. Уотсона, зводяться до
реакцій організму, переважно рухових: мислення ототож-
нюється з мовними актами, емоції — з біохімічними зміна-
ми всередині організму [1]. Основний метод біхевіоризму
— спостереження та експериментальне вивчення реакцій,
що виникають у відповідь на вплив середовища. Метою є
виявлення доступних математичному опису кореляцій між
цими змінними. За одиницю поведінки приймається зв'язок
стимулу і реакції. Закони поведінки фіксують відносини між
тим, що відбувається на "вході" (стимул) і "виході" (акт по-
ведінки) системи організму. Процеси всередині цієї систе-
ми як психічні, так і фізіологічні згідно з позитивістською
методологією, що була прийнята у біхевіоризмі, вважають-
ся непідвладними науковому аналізу як недоступні прямо-
му спостереженню.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є встановлення взаємозв'язку біхе-

віористської методології з проблемами сучасного менедж-
менту, визначення відповідних інструментів ефективного
впливу на поведінку суб'єктів економічної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За біхевіористського підходу, поведінка визначається
як система реакцій, а одиницею аналізу поведінки посту-
люється зв'язок стимулу і відповідної реакції, причому ха-
рактер реакції визначається лише стимулом. Всі відповідні
реакції поділяються на спадкові (рефлекси, фізіологічні ре-
акції та елементарні емоції) і набуті (звички, мислення,
мова, складні емоції, соціальна поведінка). Останні утво-
рюються при взаємодії спадкових реакцій, що запускають-
ся безумовними стимулами, з новими (умовними) стиму-
лами. Відповідно до цих уявлень формується прикладна
мета — навчитися управляти поведінкою на основі вияв-
лення закономірностей формування стимул-реактивних
зв'язків.

Не можна заперечувати наявність відповідних ме-
ханізмів організації поведінки людини, хоча і зводити їх
до системно-механістичних (стимул-реакція) уявлень, теж
представляється помилковим. Але, як кажуть, "схема пра-
цює", а переважаючі всякі раціональні доводи, здатності
соціуму і людей до пристосування, продукують екстрапо-
ляцію цієї схеми на всі рівні соціалізації, організації та уп-
равління.

Аналізуючи сутність різних систем соціалізації, ми при-
ходимо до висновку про те, що за завісою етико-моральної
риторики знаходяться саме різні варіації методик стерео-
типізації поведінки, засновані на наступних засобах:

— виявлення та опис типів реакцій;
— дослідження процесів їх утворення;
— виявлення закономірностей їхнього комбінування,

тобто формування складної поведінки. В якості реальних,
соціалізація переслідує дві мети: домогтися прогнозованості
поведінки і певної відповідності її проявів відповідним сти-
мулам.

Обмеженість класичного біхевіоризму, який був у змозі
пояснити лише механізм появи умовних рефлексів, але, ні
як, не нових здатностей, детермінував його подальший роз-
виток. Один з представників необіхевіоризму — Е. Толмен
— до класичної схеми стимул-реакція увів середню ланку
— змінні фактори, під якими розуміються внутрішні проце-
си, що опосередковують дію стимулу, тобто впливають на
зовнішню поведінку. До них відносяться: цілі, наміри, по-
треби, гіпотези, когнітивні карти (образи ситуацій) [2]. Хоча
ці змінні проміжні були функціональними еквівалентами
свідомості, вони вводилися як "конструкти", про зміст яких
слід було судити тільки за властивостями поведінки.

Подальша ревізія класичного біхевіоризму призвела до
трансформації змісту поняття "реакція", в роботах Б. Скінне-
ра. В 30-х рр. XX в. він обгрунтував положення про те, що
поведінка визначається не стимулом, а ймовірними наслідка-
ми поведінки. Таким чином, відтворюється тільки досвід,
який мав позитивні наслідки. Тобто не суб'єкт обирає пове-
дінку, а ймовірні наслідки поведінки управляють суб'єктом.
Поведінку можна управляти, позитивно підкріплюючи її
певні прояви [3]. На відповідному підході заснована ідея про-
грамованого навчання, що передбачає покрокове оволо-
діння діяльністю з підкріпленням кожного кроку, що добре
відома нам по системі середньої та вищої освіти. Відповід-
ний підхід обмежує суб'єктивність рамками навколишнього
соціо-культурного середовища, а всяка свобода дії при цьо-
му являє собою ілюзію. Відповідні засоби стали одними з
основних інструментів соціалізації в сучасному суспільстві,
забезпечуючи його відносну стійкість і прогнозованість.

Інтеграція свідомості індивіда в систему інтересів соц-
іуму або його окремих груп не закінчується на виховному і
освітньому етапах соціалізації. Вступаючи в сферу профес-
ійної діяльності людина, стає об'єктом докладання інтересів
набагато більшого кола гравців — роботодавці, політики,
підприємці, державні службовці та ін. Всі вони прагнуть в
тій чи іншій мірі керувати його поведінкою, прогнозувати і
програмувати реакції.

Економіка і підприємництво як одні з найбільш склад-
них і конкурентних сфер життєдіяльності суспільства не
могли не використовувати в якості інструментів організації
та управління біхевіористскі методики.

Поява менеджменту як професійної сфери діяльності,
що пов'язана з управлінням поведінкою людей та їх органі-
зацій, належить до першої чверті XX ст. Цей період харак-
теризується багатократним посиленням внутрішньої та
міжнародної конкуренції на ринках товарів і послуг, детер-
мінованої швидким розвитком банківської системи та прак-
тики кредитування підприємництва. Фінансовий капітал пе-
рестав бути монополією великих корпорацій, збільшення
кількості підприємців посилило конкуренцію, що виклика-
ло до життя проблему пошуку нових джерел конкурентних
переваг, одним з яких стало вдосконалення системи управ-
ління підприємствами. Так виник професійний менеджмент.

Перенесення уваги управлінців з ресурсів на людину
було причиною екстраполяції положень необіхевіоризму
у менеджмент. Основоположники науки менеджменту
Е. Мейо, А. Файоль, М. Фоллет, Д. Мак-Грегор, Ф. Тейлор
та ін., наполягали на тому, що менеджери в процесі управ-
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ління повинні використовувати знання про механізми орган-
ізації поведінки. Найбільш відомою практикою впроваджен-
ня біхевіористськой методики в управління є "піраміда по-
треб" Абрахама Маслоу. Відповідно до його концепції, лю-
дина має складну структуру ієрархічно розташованих по-
треб, знання і виявлення яких використовується для визна-
чення відповідних методів мотивації працівників в процесі
управління.

На початку 50-х років XX ст. Д. Мак-Грегор у роботі
"Людська сторона підприємства" представив теорію про два
види менеджменту, перший з яких грунтується на "Теорії X",
а другий — на "Теорії Y" [4].

За "Теорією X" — середньостатистична людина не лю-
бить трудитися і по можливості уникає роботи. Отже, ме-
неджмент змушений вдаватися до жорстких (тотальний кон-
троль і система покарань) і м'яких (переконання і заохочен-
ня) форм примусу. Але обидва ці методи помилкові, тому
що не враховують причину небажання трудитися: справа в
тому, що людині мало гідної винагороди за працю, їй необ-
хідна можливість самореалізації, а будь-яка форма приму-
су цьому перешкоджає.

Відповідно до "Теорії Y" — для людини витрачати мо-
ральні та фізичні сили на роботу так само природно, як
відпочивати або грати. Небажання працювати не є спадко-
вою рисою. Людина може сприймати роботу як джерело
задоволення або як покарання в залежності від умов праці.
Зовнішній контроль і загроза покарання не є єдиними засо-
бами спонукання людини до діяльності для досягнення
організацією своїх цілей. Люди можуть здійснювати само-
контроль і спонукати себе до діяльності для інтересів орган-
ізації, якщо у них є почуття відповідальності, зобов'язання
по відношенню до організації. Відповідальність і зобов'я-
зання по відношенню до цілей організації залежать від ви-
нагороди, яку одержує робітник за результати праці.

Найбільш важливим у відповідній ієрархії є задоволення
потреб у самовираженні і самоактуалізації. Д. Мак-Гре-
гор стверджував, що в одних ситуаціях (наприклад, масове
виробництво) придатною для управління є тільки "Теорія X",
а в інших — "Теорія Y".

Очевидними є переваги управління, що засновується на
"Теорії Y". Відповідна парадигма передбачає створення
умов, за яких робітник, витрачаючи зусилля для досягнен-
ня цілей організації, одночасно найкращим чином досягає
своїх особистих цілей.

Активне залучення менеджерами методології біхевіо-
ризму у процесі пошуку відповідей на питання, які відносять-
ся до природи колективних відносин, до мотивів людської
діяльності, було в підсумку спрямоване на визначення ме-
ханізмів організації поведінки і засобів, за допомогою яких
поведінкою можна ефективно управляти. Зауважимо, що
однією з основних складових дефініції менеджменту є по-
ложення про знання і вміння домагатися поставлених цілей,
використовуючи працю та інтелект інших людей. При тако-
му підході до організації соціально-економічної взаємодії,
стереотипізація поведінки є неминучою.

Якщо представники біхевіоризму в менеджменті шука-
ли відповідь на питання як зробити так, щоб робітник пра-
цював, як машина, то М. Вебер, розробивши теорію бюрок-
ратичної побудови організації і системи управління, шукав
відповідь на питання, що потрібно зробити, щоб вся орган-
ізація працювала, як машина. Вирішення цього питання М.
Вебер бачив у розробці правил і процедур поведінки для
будь-якої ситуації, функціональних прав і обов'язків кож-
ного працівника. Особистість відсутня у веберівській кон-
цепції організації. Процедури і правила визначають всі ос-
новні види діяльності, діяльність керівництва, кар'єру пра-
цівників і конкретні рішення. Бюрократична система повин-
на забезпечити швидкість, точність, порядок, визначеність,
безперервність і передбачуваність. Основними елементами

системи управління повинні бути: функціональний розподіл
праці; ієрархічна система розподілу влади; система правил
і норм, що визначають права і обов'язки працівників; систе-
ма правил і процедур поведінки в конкретних ситуаціях;
відсутність особистісного начала в міжособистісних стосун-
ках; прийом в організацію на основі компетентності і потреб
організації; просування всередині організації на основі ком-
петентності і широких знань організації, які приходять з вис-
лугою років; стратегія до довічного найму; чітка система
кар'єри, що забезпечує просування наверх для кваліфіко-
ваних працівників; управлінське адміністрування, заснова-
не на розробці та встановленні доскональних письмових
інструкцій [4].

М. Вебер вважав, що якщо всі процедури в організації
будуть прописані і збудовані в чітку послідовність, а воля і
бажання окремих людей будуть повністю виключені, то така
організація буде високоефективною і гнучкою. Управлінсь-
ка практика показує, що домогтися цього практично немож-
ливо.

Біхевіористська методологія знаходить своє застосу-
вання і на макро-рівні економічних відносин. Коли "великі
гравці" в спекулятивних цілях запускають ефект паніки на
фондових і валютних ринках, який провокує обвал котиру-
вань цінних паперів і курсу національної валюти. І звичайно
ж, основний механізм економічного регулювання в ринковій
економіці — взаємодія попиту і пропозиції, який визначає
вартість та спрямування фінансових потоків, знаходить чітке
пояснень в рамках біхевіоризму.

Одним з напрямів наших досліджень, є пошук похідних
від біхевіористської методології — ефективних засобів уп-
равління макроекономікою. Національна економіка Украї-
ни, як і більшості інших пострадянських держав, знаходиться
в стані глибокої трансформації, який характеризується інду-
стріальним (технологічно відсталим) базисом, руйнуванням
традиційних економічних зв'язків, монополізацією прибут-
кових галузей, високою енерого- і фінансовою залежністю
від зовнішніх суб'єктів. Основною умовою ефективного роз-
витку економіки вважається її технологічна модернізація,
однак низька ефективність підприємств не дозволяє їм вид-
іляти достатньо капітальних коштів на технологічні інновації,
а держава в силу дефіциту бюджетних коштів так само не в
змозі взяти на себе відповідні витрати. Традиційні засоби
залучення інвестицій (зменшення корпоративних податків,
зниження облікової ставки Національного банку, префе-
ренції суб'єктам інвестиційної діяльності), не приносять ба-
жаного результату.

Низька ефективність формально-адміністративного
підходу, пояснюється ігноруванням біхевіористської приро-
ди інвестицій, сутність яких зводиться до наміру або згоди
не задовольняти сьогоднішні потреби в надії отримати в
майбутньому блага та послуги, які перевищують за вартістю
вкладені кошти.

Моделювання відповідних процесів знаходимо в кон-
цепції Дж. Кейнса. Основним фактором, який детермінує
інвестування, виступає гранична ефективність капіталу, яка
визначається ефективністю — прибутковістю останніх інве-
стиційних проектів. Відкладене відшкодування інвестицій-
них витрат передбачає застосування дисконтування, тобто
екстраполяції вартості майбутніх доходів на поточний мо-
мент. Необхідно відзначити, що Дж. Кейнс вважав норму
дисконту величиною, яка обумовлюється психологією, вона
суб'єктивна, і в першу чергу грунтується на інтуїції (animal
spirit) інвестора, його очікуваннях щодо майбутньої норми
прибутку, песимізмі або оптимізмі щодо макроекономічної
динаміки [5].

Відповідні характеристики інвестування можна вважа-
ти онтологічними, тобто таким, що визначають походження
і внутрішній зміст відповідного процесу на первинному рівні
соціальної взаємодії.
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Розроблені за результатами наших досліджень механі-
зми здійснення інвестиційної політики, виходять саме з не-
обхідності врахування внутрішньої природи процесів, що
становлять зміст економічного розвитку, і використання
відповідних інструментів регулюючого впливу. Пропонуєть-
ся використання інструментів антиципаційного регулюючо-
го впливу на поведінку суб'єктів інвестиційної діяльності,
шляхом формування інтуїтивних очікувань ринкових агентів
на майбутнє зростання інвестиційного попиту в певних галу-
зях економіки. Відповідний підхід виходить з розширеного
тлумачення змісту психологічного поняття — "антиципація"
(від лат. аnticipatio, anticipo — передбачення). Психологіч-
ний зміст антиципації полягає у використанні феномена
формування уявлень про результат того чи іншого процесу,
які виникають до його реального закінчення, і відіграють
роль засобу зворотного зв'язку при визначенні змісту діяль-
ності.

Організаційно-економічний механізм антиципаціного
впливу на учасників інвестиційної діяльності, передбачає
цілеспрямовану діяльність державних структур, що пов'я-
зана із здійсненням ініціюючих інвестицій в галузі та вироб-
ництва національної економіки, які відіграють або можуть
відігравати роль драйверів економічного розвитку. Держав-
на участь у технологічному оновленні та розвиткові базис-
них і високотехнологічних виробництв, залучення інозем-
них інвестицій під державні гарантії, стимулювання попиту
на відповідну продукцію, виступає фактором формування
позитивних очікувань приватних інвесторів щодо характеру
економічної ефективності інвестиційних вкладень рис. 1.

Саме здійснення ініціюючих технологічне оновлення
інвестицій, які мало залежать від поточної кон'юнктури, і
грунтуються на державній підтримці, дозволить подолати
несприятливий стан ринку капіталу. Ці інвестиції покликані
створити плацдарм для вигідного вкладення приватного ка-
піталу. Забезпечений відповідними заходами ефект вливан-
ня, формує потенціал для реалізації великих приватних
інвестицій, збільшуючи обсяги попиту в традиційних індуст-
ріальних галузях.

Відповідні механізми повною мірою можуть бути зас-
тосовані в багатьох галузях сільського господарства, хар-
чової промисловості і більшої частини підгалузей металургії,
машинобудування, нафтохімії.

Кумулятивний ефект від здійснення антиципаційного
впливу перш за все відображається у зростанні приват-
них інвестицій і платоспроможного попиту у великій
кількості сегментів ринку. Таким чином, досягається зад-
іяння ефекту акселератора, який одночасно формує очі-
кування ринкових агентів щодо зростанню прибутковості
інвестицій.
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Антиципаційний вплив держави на інвестиційну діяльність 
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. Інструменти 

Прямі заділові – ініціюючі 
інвестиції. 

Пільгове кредитування. 

Податкове та фінансове 

стимулювання 

Стимулювання попиту. 

Субсидування та 
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм антиципаційного впливу держави

на поведінку суб'єктів інвестиційної діяльності
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процеси, що відбуваються у світовій економіці,

свідчать про значну роль інвестиційної діяльності у за-
безпеченні прискорення темпів науково-технічного про-
гресу, впливу на динаміку розвитку суспільства, виходу
із складної економічної ситуації, стабільності економі-
ки і наданні економічному розвитку нового імпульсу для
подальшого зростання.

В Україні, з часу набуття незалежності, питання інве-
стицій, зокрема створення сприятливого клімату, ефек-
тивного державного регулювання інвестиційної діяль-
ності та загалом залучення у вітчизняну економіку інве-
стицій з різних джерел завжди було вкрай необхідним і
актуальним. Сьогодні це питання набуває ще більшої
ваги та гостроти. Адже обсяги щорічного притоку інве-
стицій не відповідають потребам і не забезпечують не
тільки передумов економічного зростання, а навіть по-
вноцінного відтворення.

Аналіз cтановища в сфері інвестиційної діяльності
свідчить, що державні органи, на які покладено функції
формування позитивного інвестиційного клімату, не ви-
конують належним чином свої обов'язки.

Так, заходи Держінвестпроекту щодо формування
позитивного інвестиційного іміджу України не принес-
ли очікуваних результатів і не сприяли надходженню
інвестицій у реальний сектор економіки. Держінвест-
проектом і державними підприємствами, які належать
до сфери його управління, за 2009—2011 роки не укла-
дено жодної інвестиційної угоди [5, c. 114—115].

За результатами перевірки використання коштів
державного бюджету, передбачених Державному аген-
тству з інвестицій та управління національними проек-
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тами України, на реалізацію заходів у сфері інвестицій-
ної діяльності та управління національними проектами
було встановлено, що Держінвестпроект не забезпечив
законного, обгрунтованого та ефективного використан-
ня бюджетних коштів на заходи із залученням інвестицій
та реалізації національних проектів. Впродовж 2009—
2011 років із отриманих з державного бюджету 1,3 млрд
грн. з порушенням законодавства використано 14,7 млн
грн., неефективно — 726,3 млн грн. [5, c.114].

Діяльність регіональних центрів Держінвестпроек-
ту зводилась до дублювання функцій відділів інвестицій
головних управлінь економіки обласних державних ад-
міністрацій, переписування їх звітності та інформацій.
При цьому регіональні центри Держінвестпроекту зде-
більшого навіть не володіли даними про обсяг залуче-
них інвестицій у розвиток свого регіону [5, c.115].

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що ме-
ханізм інвестиційної діяльності є недосконалим. Виникає
потреба поглибленого дослідження, в тому числі в сфері
інвестиційних проектів і програм, що фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету. Аналіз проблем та
внесення конструктивних пропозицій щодо удосконален-
ня методів та інструментів інвестиційної діяльності, за-
безпечення його надійності та ефективності.

АНАЛІЗ ОСТАНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання інвестицій досліджували такі вітчизняні

вчені, як Боярко І.М. [1], Гриценко Л.Л. [1], Довга-
нюк Л.В. [2], Жернова Е.В. [4], Кисельова О.М. [6], Яцен-
ко А.В. [9] та інші. Проте, незважаючи на наявність нау-
кових праць і розробок, дана проблематика є актуаль-
ною.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статі є аналіз проблем у сфері фінансування

з державого бюджету інвестиційних проектів та пошук
шляхів подальшого удосконалення та розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У нинішніх, не простих умовах, перед нашою дер-

жавою постає питання створення такого механізму
управління інвестиційною діяльністю, який би сприяв ви-
рішенню економічних, соціальних, екологічних та інших
проблем. Щоб кожен інвестор був зацікавлений в інве-
стуванні та разом з отриманням прибутків, задовільняв
загальнодержавні, суспільні інтереси, наприклад, в еко-
логічному аспекті: очищення водойм, річок від стічних
вод, утилізація твердих побутових відходів тощо. Інве-
стиційна діяльність має бути не сама по собі, а спрямо-
вана до певної перспективи.

На думку деяких вчених, інвестиційна діяльність —
це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб
і держави щодо вкладення інвестицій у формування
потенціалу суб'єктів господарювання [1, c.192].

Як зазначає Кисельова О.М., інвестиційна діяльність
це динамічний процес, який є тривалим у часі, охоплює
стадії визначення інвестиційного потенціалу, стратегіч-
ного планування щодо зміни існуючих координат в еко-
номіці, формування інвестиційного ресурсу в економіч-
них реаліях, управління інвестиційним ресурсом та інве-
стування в об'єкти інвестування, в результаті яких ство-
рюється капітал, який задовольняє загальносуспільні
потреби [6, c.17].

Іноді інвестиційну діяльність ототожнюють з інвес-
тиційним процесом. На нашу думку, інвестиційна
діяльність — це поняття значно ширше і охоплює, в тому
числі, інвестиційний процес. Слід зазначити, що цьому
терміну чіткого, не суперечливого визначення в еко-
номічній літературі немає.

На нашу думку, різниця між інвестиційною діяльні-
стю і інвестиційним процесом полягає в тому, що інвес-
тиційний процес — це трансформація або дії направ-
лені на перетворення заощаджень у інвестиції і їх залу-
чення в економічне життя країни, тобто приведення май-
бутніх інвестицій на реальну площадку інвестування, а
інвестиційна діяльність — це їх конкретна реалізація.

Ми виділяємо чотири стадії інвестиційного процесу:
збір та узагальнення інформації; врахування можливих
ризиків та перешкод; прийняття взаємоузгодженого ва-
ріанту і розробка інвестиційного проекту (рис. 1).

Термін "інвестиційні проекти" означає конкретну
форму та етапи реалізації інвестицій [3, c. 641]. Бюд-
жетним законодавством передбачено різні джерела
фінансування інвестиційних проектів та програм. Так,
відповідно до Бюджетного кодексу України (ст. 87), до
видатків Державного бюджету України, окрім видатків
на здійснення державних галузевих програм, належать

видатки на виконання державних інвестиційних програм
(проектів). Джерелом фінансування інвестиційних про-
грам (проектів) також є капітальні трансферти (суб-
венції), що надаються з державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання інвестиційних програм (про-
ектів), які відповідно до Бюджетного кодексу України
(ст. 71) зараховуються до бюджету розвитку місцевих
бюджетів.

В Україні питання оцінки та відбору інвестиційних
проектів регулюється законодавчими та нормативними
актами. Так, відповідно до положень постанови Кабі-
нету Міністрів України від 25.11.1999 №2145, передба-
чено проводити конкурсний відбір в три етапи:

— формування органами виконавчої влади пропо-
зицій щодо включення інвестиційних проектів, що от-
римали позитивні висновки відомчої комісії, до інвес-
тиційного розділу Державної програми і не пізніше міся-
ця до початку розроблення проекту Державного бюд-
жету України на відповідний рік подають Міністерству
економічного розвитку і торівлі України;

— комісія Мінекономрозвитку з відбору інвести-
ційних проектів повинна провести конкурсний відбір
пропозицій органів виконавчої влади і визначити інвес-
тиційні проекти, які доцільно фінансувати із залученням
коштів державного бюджету, а також загальний обсяг
необхідних для цього державних капітальних вкладень
та повідомити Міністерство фінансів України для вра-
хування під час розроблення проекту Державного бю-
джету України на відповідний рік;

— у 20-денний термін після затвердження Держав-
ного бюджету України на відповідний рік, виходячи з
передбачених у ньому видатків на фінансування держав-
них капітальних вкладень Міністерство економічного
розвитку і торгівлі повинно провести остаточний кон-
курсний відбір інвестиційних проектів і включити їх до
інвестиційного розділу проекту Державної програми.

У своїй роботі Міністерство економічного розвитку
і торгівлі повинно керуватись положенням Концепції
регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринко-
вої трансформації економіки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.1995 №384. В ос-
нову державного регулювання інвестиційної діяльності,
згідно з положеннями цієї Концепції передбачено зас-
тосування деяких принципів, зокрема:

— виділення бюджетних коштів переважно для
реалізації державних пріоритетів, програм (проектів),
спрямованих на здійснення структурної перебудови еко-
номіки, за адресним принципом;

— фінансування об'єктів, будівництво яких знову
розпочинається за рахунок бюджетних коштів, як пра-
вило, на конкурсній основі;

— надання переваги завершенню раніше розпоча-
тих будов, технічному переоснащенню і реконструкції
діючих підприємств;
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Рис. 1. Стадії інвестиційного процесу
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— здійснення відповідними державними органами
контролю за цільовим використанням централізованих
інвестицій;

— розширення змішаного фінансування інвести-
ційних проектів.

Крім того, Порядком проведення конкурсних засад
оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передба-
чають залучення коштів державного бюджету (поста-
нова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 №2145)
передбачено подавати на конкурс фінансово-економі-
чне обгрунтування проекту з оцінкою фінансових ри-
зиків та економічної ефективності від їх впровадження.

Критерії відбору інвестиційних проектів невиробни-
чого призначення визначаються міністерствами, інши-
ми центральними та місцевими органами виконавчої
влади і мають оцінювати ефективність цих проектів у
вирішенні невідкладних соціальних проблем. Критерія-
ми оцінки та відбору проектів виробничого призначен-
ня мають бути:

— відповідність проекту стратегії економічного і
соціального розвитку та пріоритетним напрямам струк-
турної перебудови економіки;

— фінансово-економічні показники ефективності
(вартість, рентабельність; технічний рівень нових вироб-
ничих фондів, термін окупності та інші);

— відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, ра-
діаційних, екологічних, архітектурних та інших норм,
встановлених законодавством;

— рівень використання місцевих матеріальних та
трудових ресурсів;

— фінансово-економічний стан суб'єкта госпо-
дарської діяльності та інші показники;

— відповідність вимогам енергозбереження, вста-
новленим законодавством.

 Фактично маємо ситуацію, коли зазначені принци-
пи, критерії, оцінка та процедура відбору інвестиційних
проектів щорічно не дотримуються або ігноруються.
Причиною цього є різні порушення, що допускають у
своїй роботі державні органи, а також існуючі суб-
'єктивні фактори. Це залежить, наприклад, від проблем
нестачі бюджетного фінансування до не вчасного ви-
конання доручень та різного роду бюрократичних пе-
репон, що безпосередньо впливають на кінцевий резуль-
тат. Наприклад, на виконання рішень Уряду, місцеві
органи влади не подають вчасно у встановлені терміни
повний перелік об'єктів інвестиційних проектів. У цій
ситуації Мінфін іноді не заперечував щодо затверджен-
ня Мінекономрозвитку переліку, за умови подання після
конкурсного відбору та узгодження повного переліку
інвестиційних проектів. У результаті Уряд затверджу-
вав обсяги фінансування і переліки об'єктів без на-
лежного проходження конкурсного відбору. В резуль-
таті до затверджених постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни переліків, об'єктів, протягом року вносились чис-
ленні зміни, а потім з'ясовувалось, що затверджені на-
прями та об'єкти не проходили належну процедуру
відбору, оцінки і вони не відносяться до інвестиційних
проектів. У такій ситуації, нівелюється сама суть понят-
тя — "інвестиційний проект".

Не застосування чітких критеріїв відбору об'єктів
не дає можливості відібрати пріоритетні проекти та
об'єкти, впевнено розвивати економіку, соціальну сфе-

ру, ефективно використовувати обмежені бюджетні ре-
сурси і досягати стратегічних цілей.

Як свідчить практика, формування і розподіл обсягів
субвенцій на виконання інвестиційних проектів здійсню-
вався в умовах невизначення формалізованих пара-
метрів, які базуються на показниках економічного та
соціального розвитку відповідної території, що не відпо-
відало положенням статті 105 Бюджетного кодексу Ук-
раїни. Кількість таких субвенцій у 2011 році збільшила-
ся проти 2010 року у 3 рази (до 30 видів). Деякі з них
мали однакову спрямованість і дублювали напрями ви-
користання коштів різними головними розпорядниками,
що знижувало їх ефективність [5, с.100].

Ефективність використання бюджетних коштів, ще
одна складна тема, що існує в сфері реалізації інвести-
ційних проектів та програм.

Так, аудит ефективності використання коштів дер-
жавного бюджету, передбачених Міністерству регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України на капітальні видатки засві-
дчив, що у 2012—2013 роках та І півріччі 2014 року Уря-
дом було спрямовано майже 1,8 млрд грн. бюджетних
коштів. Проте покращення інфраструктури, модерніза-
ція та оновлення виробничих і соціальних об'єктів, прак-
тично не відбулось [8].

Причиною стало не визначення чітких критеріїв
відбору об'єктів фінансування та обсягів державної
підтримки. Це призвело до того, що розподіл коштів між
одержувачами окремих регіонів відбувався в "ручному
режимі". Так, у 2013 році бюджетні кошти в сумі 440
млн грн. були призначені для шести областей сходу та
півдня країни (Дніпропетровська, Донецька, Запорізь-
ка, Луганська, Миколаївська та Херсонська), однак Уряд
не взяв до уваги, що найбільш зношені комунальні ме-
режі країни у Львівській області, а найбільші втрати води
— у мережах Закарпатської, Чернівецької та Івано-
Франківської областей. Ці регіони коштів не отримали
взагалі [8].

Як засвідчили результати аудиту, через непрозорі
схеми розподілу бюджетних коштів Мінрегіоном допу-
щено порушень на 911,2 млн грн., з яких неефективно
використано 294,8 млн грн.; неефективно розподілено
528,7 млн грн. [8].

Наші дослідження доводять, що поряд з неефектив-
ною системою управління як бюджетними ресурсами,
так і взагалі державного регулювання інвестиційною
діяльністю, основними факторами, що гальмують роз-
виток інвестиційного процесу в Україні є вкрай обме-
жені можливості внутрішніх джерел фінансових ре-
сурсів держави для виконання державних програм еко-
номічних перетворень. У той же час недостатність дже-
рел для інвестиційних вкладень вимагає підвищення
ефективності використання наявних бюджетних коштів
при реалізації комплексних програм економічного і со-
ціального розвитку України.

Низка не вирішених питань соціально-економічно-
го розвитку країни потребує залучення ще більших
фінансових ресурсів. У той же час, недостатність фі-
нансування з державного бюджету призводить до того,
що об'єкти незавершеного будівництва (так звані "дов-
гобуди") руйнуються, розкрадаються, і держава замість
того, щоб отримати дивіденди, ефект від об'єкту чи за-
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ходу, несе значні втрати. Недофінансування є основною
причиною зростання обсягів незавершеного будівниц-
тва і бюджетної заборгованості перед підрядними
організаціями, несвоєчасного введення планових
об'єктів в експлуатацію.

Непослідовне виконання програм фінансування з дер-
жавного бюджету України спричиняє моральне та фізич-
не старіння будівель і обладнання, а також додаткові вит-
рати з його консервації та зберігання, що призводить до
неефективного використання бюджетних коштів.

Аудитом ефективності використання коштів держав-
ного бюджету, передбачених у 2011—2013 роках і І
півріччі 2014 року Міністерству енергетики та вугільної
промисловості України на будівництво Дністровської
ГАЕС, виявлено, що початково визначений проектом де-
сятирічний термін будівництва перевищено утричі, ста-
ном на 1 вересня 2014 року у промислову експлуатацію
введено лише один гідроагрегат з трьох, передбачених
проектом першої черги будівництва зазначеної ГАЕС [7].

Постійне і систематичне невиконання завдань щодо
залучення коштів з інших джерел призвело до необхід-
ності компенсування цих витрат за рахунок бюджетних
коштів. Протягом 2011—2013 років та І півріччя 2014
року видатки держбюджету і коштів кредиту під дер-
жавні гарантії на будівництво першої черги Дністровсь-
кої ГАЕС зросли з 115 млн грн., визначених початковим
планом асигнувань, до майже 2,2 млрд грн., тобто у 19
разів. Незважаючи на таке зростання бюджетних ви-
датків, Міненерговугілля не забезпечило повноти і своє-
часності виконання визначених завдань і досягнення за
рахунок виділених бюджетних коштів очікуваних еко-
номічних і соціальних результатів. Терміни завершення
будівництва постійно переносяться, що призводить до
затримки введення об'єкта в експлуатацію, здорожчан-
ня загальної вартості будівництва і додаткового наван-
таження на Державний бюджет України [7].

На нашу думку, кожна бюджетна гривня має вико-
ристовуватись за призначенням. Адже ефективне вико-
ристання бюджетних коштів в інвестиційній сфері це
насамперед спрямування їх за цільовим призначенням,
а саме: на відновлення робіт з незавершеного будівниц-
тва передусім пріоритетних об'єктів, стовідсоткове ос-
воєння наданих асигнувань, своєчасне введення в дію
пускових об'єктів з найменшими затратами і досягнен-
ня стратегічної мети проекту.

Еективність висвітлює результативність використан-
ня інвестиційних ресурсів для досягнення прибутковості
господарської діяльності [2, c. 5].

Наші дослідження вказують на те, що серед основ-
них проблем фінансування інвестиційних проектів та
програм є відсутність чіткого контролю на етапах роз-
поділу та освоєння коштів, що створює передумови для
розпорошення державних коштів і виникнення ще
більшої кількості об'єктів незавершеного будівництва.
Розпорошення фінансових ресурсів між об'єктами бу-
дівництва, відсутність координації дій при їх плануванні,
призводить до того, що втрачається можливість своє-
часного завершення і введення в експлуатацію об'єктів,
побудованих як державою, так і місцевими органами
влади за рахунок коштів державного та місцевих бюд-
жетів. Вирішення цієї проблеми, на нашу думку, лежить
в площині прийняття якісних управлінських рішень щодо

мобілізації всіх фінансових ресурсів на об'єктах з висо-
ким ступенем будівельної готовності, що забезпечило
б прискорення введення в дію пускових об'єктів.

Порядок та умови надання у 2011 році субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на соціаль-
но-економічний розвиток регіонів, затверджений поста-
новою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 42,
неповною мірою враховував засади надання субвенцій
інвестиційного характеру, визначені частиною другою
статті 105 Бюджетного кодексу України і Порядком та
умовами надання субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на виконання інвестиційних про-
грам (проектів), затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 18.05.2011 № 520, у частині
співфінансування з місцевих бюджетів та наявності про-
ектно-кошторисної документації [5, с.107].

У нинішніх складних умовах та гострої недостатності
фінансових ресурсів на перше місце має виходити сис-
тема ефективного планування витрат та розподілу
коштів на виконання інвестиційних програм та проектів.
Планування має здійснюватись у залежності від наяв-
них та очікуваних прогнозних фінансових ресурсів з
визначенням реальних й найнеобхідніших для потреб
держави інвестиційних програм (проектів) в сфері со-
ціально-культурного та виробничого призначення. Для
досягнення максимального ефекту при здійсненні вит-
рат коштів з державного бюджету важливо дотримува-
тись принципу мобілізації бюджетних коштів.

Висока розгалуженість інвестиційних програм (про-
ектів), їх фінансування в розрізі галузевих міністерств
та інших відомств призвела до того, що в Україні від-
сутній єдиний відповідальний орган управління інвести-
ційними програмами та проектами. Цей орган мав би во-
лодіти офіційною інформацією про стан виконання інве-
стиційних програм (проектів) у розрізі усіх об'єктів, які
споруджуються із залученням коштів бюджетів усіх
рівнів. Володіння інформацією про ступінь будівельної
готовності об'єкта дало б можливість більш якісно пла-
нувати видатки з державного бюджету на інвестиційні
проекти та програми.

Як відомо, інвестиції держави у загальнодержавні
програми та проекти ставить на меті досягнення еконо-
мічної ефективності, гармонії з природою та забезпе-
чення соціальної справедливості. Саме ці чинники ма-
ють бути ключовими в питанні відкриття фінансування
різносторонніх інвестиційних програм і проектів.

Cучасний цивілізований світ знає, що врахування
інтересів суспільства, задоволення його основних ви-
мог є підставою для Урядів країн розпочинати вкла-
дення значних обсягів бюджетних коштів у інвестиційні
програми та проекти. Ці, так би мовити, вимоги та сусп-
ільно-економічна оцінка або вигода від реалізації інве-
стиційного проекту дають з одного боку, можливість
сформувати суспільну думку в необхідності та актуаль-
ності таких інвестицій, а з іншого боку, вкладення бюд-
жетних коштів у проект має приносити користь, ефект
як в найближчі роки, так і у майбутньому, що забезпе-
чує суспільний розвиток і дає імпульс для розвитку усієї
економіки країни.

Інвестування значних бюджетних коштів у проект, в
економічному плані потребує ефективного та раціональ-
ного використання цих ресурсів і відповідно забезпе-
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чення високого рівня рентабельності.
Але в даному випадку під рівнем рента-
бельності ми маємо не стільки досягати
значних фінансових показників (прибут-
ку), хоча і це важливо, як користі для сус-
пільства. Під користю або вигодою слід
розуміти економічний, соціальний та
екологічний ефект. Тобто значне
збільшення кількості та якості товарів і
послуг, зниження їх ціни, створення ком-
фортних умов, захист та збереження
здоров'я людини, забезпечення охоро-
ни навколишнього природного середо-
вища тощо.

При реалізації інвестиційних проектів та програм,
держава, а також усі члени суспільства зазнають знач-
них втрат у вигляді зменшення обсягів наявних природ-
них ресурсів, екологічного забруднення, тимчасового
руйнування або знищення шляхів сполучень та інших
інфраструктурних об'єктів (таблиця). Натомість, інвес-
тиції, в тому числі з державного бюджету, впливають
на залучення нових технологій, які дають можливість
раціонально використовувати природні ресурси, впро-
ваджувати екологічно безпечне виробництво, забезпе-
чувати економічний ріст, покращувати соціальні стан-
дарти життя та підвищувати рівень добробуту громадян
(табл. 1).

Приймаючи рішення про інвестування з державно-
го бюджету програм (проектів), уряди країн, повинні
зважувати як на негативні сторони, так і на ті перспек-
тиви, які відкриються перед суспільством після реалі-
зації зазначеної програми чи проекту. Важливо, перед
прийняттям рішення щодо відбору проекту, з'ясувати на
кого саме розрахований і як вплине проект на оточую-
че середовище, економіку, соціальну сферу. Який ефект
з точки зору суспільства слід очікувати, хто скористаєть-
ся цими вигодами, яким чином ці вигоди стануть до-
ступними для усіх членів суспільства. Чи є економічно
вигідним цей проект? Це невеликий перелік тих питань,
які мають супроводжувати інвестиційний проект (про-
граму), які будуть фінансуватись за кошти державного
чи місцевого бюджету. Якщо інвестиційний проект еко-
номічно не вигідний і принесе суспільству користь,
ефект, він не має права на існування.

Еффект є тим чинником, що спонукає до впровад-
ження інвестиційного проекту. За своїм походженням
ефект може бути прямим і опосередкованим. Наприк-
лад, впровадження нових технологій на виробництві
прямо пропорційно впливає на зростання продуктив-
ності праці. Водночас, опосередковано зумовлює через
застосування, наприклад сучасних фільтрів очистки по-
вітря покращення довкілля, а це забезпечує охорону
здоров'я людей і відповідним чином діє знову ж таки на
підвищення рівня продуктивностість праці. Сучасний
інвестиційний проект у своїй суті несе ефект змін, на-
приклад, в економічних орієнтирах, соціальній поведінці
та зміні уподобань, зокрема попиту на певний вид това-
ру, послуги тощо.

Інвестиційний проект має в собі ефект позитиву і
негативу. Наприклад, вичерпання проектом (програмою)
обмежених природних, матеріальних ресурсів, змен-
шення кількості та якості товарів, підвищення ціни є

негативною стороною. Разом з тим, прогресивні соці-
альні зміни та економічні зрушення в суспільно-еконо-
мічному житті країни є безумовно позитивним явищем
розвитку суспільства.

Суспільні блага від інвестиційних проектів проявля-
ються у нових виробництвах, інноваційних видах това-
ру, послугах, сучасних розв'язках, автомагістралях
тощо. Інвестиції сприяють зайнятості населення та зро-
стання їх доходів.

Як зазначає Жернова Е.В., витрачені інвестиційні
ресурси в розширене відтворення через певний період
часу ведуть до створення нових робочих місць, росту
валового продукту, який за допомогою каналів розпо-
ділу сприяє росту життєвого рівня [4, c.10].

Як свідчать результати дослідження, інвестиційні
проекти, на жаль, належним чином не оцінюються як при
відборі проектів, так і по їх завершенню. Водночас, ми
вважаємо, що інвестиційні проекти і програми мають
оцінюватись не тільки з точки зору ефективності вико-
ристання бюджетних коштів, а також отриманих резуль-
татів та наявності інноваційної складової. Тобто інвес-
тиційні проекти мають містити алгоритм розвитку в усіх
сферах діяльності та шляхи і механізми розв'язання
існуючих проблем, зростання інноваційного потенціа-
лу, сприяння створенню та впровадженню інновацій,
розвитку економіки, соціальної сфери, покращення еко-
логічних умов тощо.

Для підвищення віддачі від коштів, які виділяються
із державного бюджету на підтримку інноваційної сфе-
ри, доцільно керуватися ще й такими принципами, як
принцип швидкої віддачі (згідно з яким кошти вклада-
ють в інноваційні проекти, які перебувають на стадії
реалізації або в проекти, які потребують незначної до-
робки) [9, c. 24].

Усвідомлюючи необхідність подальшого поглиблен-
ня інвестиційної діяльності, державним установам, що
регулюють інвестиційну діяльність та усім учасникам
інвестиційного процесу необхідно дотримуватись за-
тверджених процедур, критеріїв оцінок для відбору
найбільш економічно ефективних та пріоритетних інве-
стпроектів. Забезпечувати повноту їх фінансування,
цільового та ефективного використання коштів з метою
отримання економічної вигоди, ефекту та досягнення
значних зрушень в соціально-економічній сфері.

Інвестиції — це основа, що забезпечує відтворю-
вальні процеси і є фундаментом конкурентоспромож-
ності виробництва. Чим активніші інвестиційні процеси,
тим ефективніші соціально-економічні перетворення. В

Таблиця 1. Деякі можливі втрати та здобутки при реалізації

суспільно необхідних інвестиційних програм (проектів)

Втрати Здобутки 

- виснаження природних ресурсів; 

- загроза флорі та фауні; 
- забруднення землі, води та повітря; 
- руйнування інфраструктурних 

об’єктів;  

- загроза культурній спадщині; 
- перевантаженість транспортних 

шляхів, сполучень; 

- знищення ландшафтів 

- ефективне використання природних ресурсів; 

- створення заповідників; 

- забезпечення сталого економічного розвитку; 
- зменшення забруднень та застосування 

сучасних технологій очистки води, повітря, 

рекультивації земель; 

- розвиток сучасної інфраструктури; 

- збереження та примноження культурних 

цінностей; 

- розблокування транспортних ділянок, 

забезпечення комфортних умов пересування та 
зменшення тривалості поїздок; 

- відновлення ландшафтів 
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системі суспільного відтворення, що означає виробниц-
тво, розподіл, обмін та споживання. Інвестиції посіда-
ють головну роль суспільного розвитку, оскільки є ос-
новою матеріального та духовного виробництва. Звідси,
бюджетні кошти, що спрямовуються на інвестиційні про-
екти мають не розпорошуватись, а навпаки мобілізову-
ватись на пріоритетних об'єктах, ефективно використо-
вуватись та приносити суспільну користь.

Оцінювання інвестиційних програм (проектів) має
здійснюватись за принципом співвідношення обсягу
інвестиційних затрат до отримання максимуму позитив-
ного ефекту (економічного, соціального, екологічного).

Спрямування бюджетних коштів на фінансування
саме пріоритетних об'єктів і заходів є стимулом для по-
кращення соціальної інфраструктури та прискорення
структурних перетворень в економіці. Інвестиційні про-
екти та програми є ефективним інструментом держав-
ного управління, спрямованого на підвищення конкурен-
тоспроможності економіки як основи економічного роз-
витку країни в цілому.

Бюджетні кошти, що виділяються з державного бюд-
жету на інвестиційні програми та проекти, не допустимо
використовувати органами влади усіх рівнів на власний
розсуд. Адже в такій ситуації інвестиційна складова бюд-
жетних коштів втрачає будь-який сенс. Інвестпроекти
мають забезпечувати стимулювання ефективного вико-
ристання економічного, наукового, трудового потенціа-
лу, природних та інших ресурсів для досягнення на цій
основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спец-
іалізації у виробництві товарів та наданні послуг.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження засвідчило недосконалість

механізму інвестиційної діяльності. Затверджені відпо-
відними нормативними актами, процедури відбору, кри-
терії оцінки інвестиційних проектів не дотримуються
учасниками інвестиційного проекту. Як результат, ство-
рено ситуацію, коли кошти з державного бюджету ви-
діляються на ті заходи і об'єкти, які не є пріоритетними
і не мають відношення до так званих "інвестиційних про-
ектів". Крім того, допускається неефективне викорис-
тання бюджетних коштів, що веде до зриву здачі об'єк-
тів в експлуатацію.

Не раціональний розподіл бюджетних коштів,
їх розпорошення по дрібним об'єктам, розтягує в часі
реалізацію проекту та створює передумови для наван-
таження на державний бюджет у майбутньому.

Становище, що склалося потребує докорінної зміни
підходів відбору, оцінки інвестиційних проектів. Дотри-
мання визначених принципів, мобілізації бюджетних
коштів у пріоритетних напрямах розвитку, ефективно-
го використання коштів задля досягнення мети.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні активізувалися зовнішньоекономічні зв'язки на

рівні регіонів, особливо в прикордонних територіях. Зовнішнь-
оекономічні зв'язки є одним із важливих факторів економічно-
го зростання, структурних зрушень та підвищення ефективності
національного виробництва. Одночасно вони виступають і ката-
лізатором диференціації як країн, так і їх регіонів щодо нерівно-
мірності їхнього розвитку. Разом з тим вони можуть виступати
активатором розвитку бізнесу в регіоні. З точки зору інтересів
суспільства та держави складові зовнішньоекономічної політи-
ки необхідно спрямовувати на зміцнення позицій країни у світовій
економіці, у міжнародних економічних відносинах. Тому подаль-
ший розвиток зовнішньоекономічних зв'язків регіонів потребує
поряд із змінами в економіці держави докорінно змінити пере-
думови і підходи формування останніх, визначити пріоритети й
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DIRECTIONS INSERTION OF FOREIGN INVESTMENT IN THE TRANSCARPATHIAN REGION

У статті розглянуто проблемні питання зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської об-

ласті. Досліджено особливості реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного

розвитку. Проаналізовано основні напрями вкладання іноземних інвестицій в економіку Закар-

патської області. Обгрунтовано особливості прямих іноземних інвестицій за провідними вида-

ми економічної діяльності та стосовно реалізованих інвестиційних проектів у СЕЗ "Закарпат-

тя". Досліджено основні напрями міграції населення Закарпатської області, які фіксують нега-

тивні тенденції впливу міграційних процесів на подальше зменшення народонаселення регіо-

ну та трудовий потенціал. У ході дослідження виявлено негативну тенденцію щодо підсекцій

DD — оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (крім меблів) та Е — виробниц-

тво та розподілення електроенергії, газу та води, обсяг прямих іноземних інвестицій в економ-

іку області за цими видами зменшився.

The article deals with the problematic issues of foreign economic activity Transcarpathian region.

Investigated the features of theimplementation of investment projects in priority development.

Reviewed the basic directions of conducting foreign investment in the Transcarpathian

region.Grounded features of FDI by major economic activities and in respect of realized investment

projects in the SEZ "Transcarpathia".The main directions of migration Transcarpathian region, the

negative trends that capture the impact of migration on the further reduction of the population of the

region and employment potential. The survey revealed a negative trend of subsections DD —

Manufacture of wood and of products of wood (except furniture) and E — Electricity, gas and water,

the amount of which decreased during.
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орієнтири відносин із зарубіжними партнерами на рівні госпо-
дарської діяльності суб'єктів підприємництва суміжних тери-
торій, спільних підприємств і т.п. Актуальним завданням є про-
ведення економіко-статистичного аналізу прямих іноземних
інвестицій в економіці області.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Комплексному теоретично-практичному дослідженню
питань зовнішньоекономічних діяльності прикордонних ре-
гіонів, транскордонного співробітництва в умовах роз-
ширення ЄС на Схід знайшло відображення у працях
Є.І. Бойка, М.І. Долішнього, Б.І. Дяченка, В.С. Кравціва,
М.А. Лендєла, С.М. Митряєвої, В.П. Мікловди, С.В. Сембе-
ра, М.І. Пітюлича, Д.М. Стеченка та ін. Разом з тим, незва-
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жаючи на значний науковий доробок з цих питань, дослід-
женнями не охоплено всього спектру особливостей зовніш-
ньоекономічних зв'язків та прикордонного співробітництва
як України, так і її регіонів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є визначення основних тен-

денцій у обсягах прямих іноземних інвестицій в економіку
Закарпатської області на основі опублікованих статистич-
них матеріалів актуального поточного етапу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У зовнішньоекономічній діяльності як України, так і її

регіонах важлива роль відводиться прямим іноземним інве-
стиціям, які є внесками нерезидентів до статутного фонду
підприємства резидента, що забезпечить права власності не-
резидентів на придбані майно, майнові комплекси, або на
акції, облігації та інші цінні папери, та складають не менше
10 % вартості статутного фонду підприємства-резидента, а
також інвестиції, що отримані в результаті укладання кон-
цесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну
діяльність. До категорії прямих інвестицій відносяться кре-
дити та позики, що надійшли від прямих інвесторів [9, с. 258].

Зовнішньоекономічна діяльність Закарпатської області
проявляється як в прямих іноземних інвестиціях, так і в реа-
лізації інвестиційних проектів на території пріоритетного
розвитку та у СЕЗ "Закарпаття" за видами економічної діяль-
ності про, що свідчать дані таблиці 1, з аналізу показників
якої витікають наступні висновки:

— з прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку об-
ласті першість належить секції D — переробній промисло-
вості, по якій вони збільшились за період з 2009 по 2013 р.
більше як на 12,5% , що складає 330,0 млн дол. США , в той
час як в цілому за всіма видами економічної діяльності вони
зросли тільки в 1,3 рази;

— провідними видами економічної діяльності в пере-
робній промисловості були підсекції DК, DL, DМ — маши-
нобудування (виробництво машин та устаткування, елект-
ричного, електронного, оптичного та транспортних засобів),
на які у 2013 р. припало більше 110,5 млн дол. США, або
24,7% від загального обсягу ПІІ в економіку області, а за
аналізований період обсяг їх збільшився більше ніж на 15%;

— другу позицію займає підсекція DA — виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, частка
якої щодо ПІІ в економіку області становила понад 54,7 млн
дол. США, або 12,3% до підсумку;

— третю позицію займає підсекція DB — легка промис-
ловість (текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра
та виробів з хутра), на яку припало понад 20,1 млн дол. США,
або 4,5% всього обсягу прямих іноземних інвестицій;

— четверту позицію в переробній промисловості регіо-
ну займає підсекція підсекція DD — оброблення деревини
та виробництво виробів з деревини (крім меблів), на яку
припало майже 3,8 %, або 17,2 млн дол. США всього обся-
гу прямих іноземних інвестицій в економіку області;

— у секцію А — сільське господарство, мисливство, лісо-
ве господарство прямі іноземні інвестиції збільшились більше
ніж у 2 рази за аналізований період (2009—2013), але частка
їх в загальному обсязі таких інвестицій незначна і в 2013 р.
становило лише 1,2 % до всього обсягу інвестицій;

— прогресує в іноземних інвестиціях секція І —
діяльність транспорту та зв'язку, в яку до 2013 р. надійшло
29,5 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, або 6,7%
до всього обсягу, а також секція G — торгівля; ремонт ав-
томобілів, побутових виробів та предметів особистого вжит-
ку, в яку у 2013 р. надійшло 27,1 млн дол. США прямих іно-
земних інвестицій, або 6,1% до всього обсягу.

Стосовно реалізації інвестиційних проектів на території
пріоритетного розвитку ситуація наступна:

— першість також займає переробна промисловість
(секція D), оскільки з початку реалізації проектів у цю сек-
цію спрямовано майже 47,3 % (36,8 із 77,8 млн дол. США)
всіх обсягів від реалізації інвестиційних проектів. У цілому,
інвестиційні проекти у цій секції реалізовані на 101 %;

— другу позицію займає секція N — охорона здоров'я
та надання соціальної допомоги, в яку спочатку реалізації
проектів надійшло більше 27,9 млн дол. США, або 35,9 %.
При цьому, реалізацію інвестиційних проектів переверше-
но майже у 1,8 рази;

— інші галузі промисловості займають третю позицію,
по яких реалізація інвестиційних проектів становила 100,6
%, а освоєно 26,1 млн дол. США, що становить 34,2 % від
всього обсягу реалізованих інвестиційних проектів.

Серед реалізованих інвестиційних проектів у СЕЗ "За-
карпаття" динаміка така:

— пріоритетність належить підсекціям DК, DL, DМ —
машинобудування (виробництво машин та устаткування,
електричного, електронного, оптичного та транспортних
засобів), в які надійшло майже 228,7 із 229,7 млн дол. США,
або майже 99,6 % від реалізації всіх інвестиційних проектів;

— якщо реалізація інвестиційних проектів у СЕЗ "За-
карпаття" становила 89 %, то на території пріоритетного
розвитку — тільки 40,5 %.

Одним специфічним об'єктом інвестиційних процесів як
в економіку України, так і Закарпатської області, є наявність
значних заробітчанських коштів, тобто грошових заощад-
жень громадян України, зароблених ними за кордоном, які
вкладаються в регіони нашої держави в рухоме й нерухоме
майно, а також у власний бізнес, і таким чином суттєво впли-
вають на національну економіку.

Окремі науковці, з думкою яких ми погоджуємось, відміча-
ють, що можна передбачити справедливе зауваження: зароб-
ітчанські гроші не можна вважати іноземними інвестиціями з
тієї причини, що вони вкладаються в економіку України не іно-
земцями, а громадянами нашої держави, що суперечить кла-
сичним визначенням іноземних інвестицій. Це зауваження
цілком слушне з формальної, академічної точки зору, однак,
по суті, мова йде про іноземні кошти, що перетікають в украї-
нську економіку з інших економік, і починають працювати в
національному господарстві. Тобто, якщо абстрагуватися від
факту наявності українського громадянства в інвестора (що,
до речі, не завжди залишається незмінним), за всіма іншими
ознаками вплив заробітчанських коштів на економіку часто є
цілком ідентичним до впливу ПІІ [4, с. 138, 139].

Стосовно заробітчанства, як способу розпочати власний
бізнес, то зараз воно набуває дедалі більшої популярності.
Одне з періодичних видань зазначає: "останнім часом стали
виїжджати також з метою накопичення стартового капіталу для
відкриття власного бізнесу в Україні. Нині такий шлях видається
нашим землякам більш простим і надійним, ніж отримання бан-
ківського кредиту, який потім доведеться віддавати, та ще й з
немалими відсотками " [2]. Тобто в цьому випадку заробітчан-
ство виступає як спосіб надбання громадянином України іно-
земних коштів для інвестування їх в українську економіку. За
формою — це не іноземна інвестиція, але за суттю —
відмінність не настільки вже й принципова [4, с. 140].

Отже, мільйони громадян як України, так і сотні тисяч з її
регіонів, які працюють у зарубіжжі забезпечують надходження
іноземної валюти за рахунок переказів та ввезення її при повер-
ненні на Батьківщину. Однак вони створюють валовий внутрішній
продукт для зарубіжних країн, де перебувають на заробітках.
Водночас негативною тенденцією для економіки регіону є
міждержавна міграція, яка в умовах Закарпатської області ха-
рактеризується переважанням вибулих над прибулими, тобто
призводить до негативного сальдо міграцій. Незважаючи на те,
що в Закарпатській області у 2009—2013 рр. відбувся природ-
ний приріст населення, проте за рахунок міждержавної та міжре-
гіональної міграції чисельність його зменшується (табл. 2).
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Показники таблиці 2 чітко фіксують негативні тенденції впли-
ву міграційних процесів на подальше зменшення народонасе-
лення регіону та трудовий потенціал. В аналізованих роках на-
прямки міграції характеризуються наступними тенденціями:

— внутрішньорегіональна міграція не вплинула на чи-
сельність населення, трудового потенціалу, в той час як мас-
штаби іі значно більші від міждержавної та міжрегіональ-
ної міграції разом взятих;

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку Закарпатської області
(на кінець року; тис. дол. США)

* Розраховано за джерелом: [5, с. 176, 179; 7, с. 182, 186, 240].

Види економічної 
діяльності 

Код 

КВЕД 

(секції 
та під-

секції) 

Прямі іноземні інвестиції 
Реалізація інвестиційних проектів 

на території пріори-тетного розвитку у СЕЗ «Закарпаття» 

2009 2013 
2013, % 

до 2009 

надійшло 

з початку 

реалізації 
проектів 

у т.ч. за  

2013 рік 

% до обсягів, 

передбачених 

проектами 

надій-

шло з 

початку 

реаліза-
ції 

проектів 

у т.ч.  

за 2013 

рік 

% до 

обсягів, 

перед-

бачених 
проек-

тами 

Всього  354960 447338 126,2 77772 1226 40,5 229660 27700 89,0 

Сільське 
господарство, 

мисливство, лісове 

господарство 

А 

2438 5144 211 - - - - - - 

Промисловість С, D 300395 333956 111,2 44270 673 26,0 229051 27674 92,8 

переробна D 293480 330037 112,5 36767 673 101,0 229051 27674 92,8 

в тому числі: 
виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв та 

тютюнових виробів 

DА 

41324 54701 132,4 1390 - 268,9 - - - 

легка промисловість 

(текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

хутра та виробів з 
хутра) 

DВ 

24706 20080 82 267 - 100,0 - - - 

оброблення 
деревини та 

виробництво 

виробів з деревини 

(крім меблів) 

DD 

54227 17155 32 1071 - 97,4 - - - 

машинобудування 

(виробництво 

машин та устат-

кування, 

електричного, 

електронного, 
оптичного та 

транспортних 

засобів) 

DК, 

DL, 

DМ 

96279 110578 115,9 7433 673 92,2 228709 27674 93,3 

Інші галузі 
промисловості 

 
54774 62864 597,8 26606 - 100,6 - - - 

Виробництво та 

розподілення 

електроенергії, газу 

та води 

Е 

5768 2281 40 497 - 0,4 - - - 

Будівництво F 2702 4159 154 - - - - - - 

Торгівля; ремонт 

автомобілів, 

побутових виробів 

та предметів 

особистого вжитку 

G 

11037 27102 246 - - - 545 26 7,4 

Діяльність готелів та 

ресторанів 
H 

9297 19267 207 17 - 5,9 - - - 

Діяльність 

транспорту та 
зв’язку  

I 
17456 29520 169 5595 - 100,0 64 - 1,7 

Операції з 
нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг 

та надання послуг 

підприємцям 

K 

10534 15771 150 - - - - - - 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 
допомоги 

N 

248 206 83 27890 533 175,9 - - - 

Надання 

комунальних та 

індивідуальних 

послуг; діяльність у 
сфері культури та 

спорту 

O 

705 93 15 - - - - - - 
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— міжрегіональна міграція займає другу позицію за
розміром, сальдо її у 2009 р. становило — 0,94, за 2013 р.
— 0,9, а за два аналізовані роки майже 2,0 тис. осіб, з яких
половина припадає на працездатне населення, тобто на тру-
довий потенціал;

— як показали дослідження, міждержавна міграція
значно вплинула на кількість наявного населення та трудо-
вий потенціал, за рахунок якої у 2009 і 2013 рр. майже на
0,6 тис. осіб зменшилась чисельність населення регіону, з
яких майже половина припадає на працездатне населення,
яке поповнило трудовий потенціал зарубіжних країн і змен-
шило трудовий потенціал регіону.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Дослідження засвідчують, що прямі іноземні інвестиції

в економіку Закарпатської області активно зростали до 2008
р., а з 2009 р. проявилась спадна тенденція внаслідок світо-
вої фінансової кризи. Але починаючи з 2010 р. пряме іно-
земне інвестування в економіку області мало незначну по-
зитивну динаміку. Зокрема з прямих іноземних інвестицій
(ПІІ) в економіку області першість належить секції D — пе-
реробній промисловості, по якій вони збільшились за пері-
од з 2009 по 2013 р. більше як на 36,5 млн дол.; негативна
тенденція спостерігалась щодо підсекцій DD — оброблен-
ня деревини та виробництво виробів з деревини (крім
меблів), Е — виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води та N — охорона здоров'я та надання соціаль-
ної допомоги на які припадало лише 3,8 %, або 17,2 млн
дол. США, 0,5% або 2,3 млн дол. США та 0,04%, або 206
тис. дол. США відповідно всього обсягу прямих іноземних
інвестицій в економіку області. У 2013 р. обсяг прямих іно-
земних інвестицій за цими видами економічної діяльності
зменшився на 68, 60 та 17% відповідно у порівнянні із 2009
р. Отже, обласному управлінню зовнішніх економічних
зв'язків доцільно здійснювати більш ефективну підтримку
та координацію напрямів діяльності суб'єктів міжнародно-
го бізнесу як резидентів, так і нерезидентів, що здійснюють
економічну діяльність в області. У подальших досліджен-
нях буде зосереджена увага на особливостях прямих іно-
земних інвестицій з країн світув регіон, а також за видами
економічної діяльності.
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2. Заграница нам поможет?../ Главред. — [Елект-
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Напрямки 

міграції 

2009 2013 

всього, осіб на 1000 наявного населення всього, осіб на 1000 наявного населення 

прибу-

лих 

вибу-

лих 

сальдо 

міграції 
прибу-

лих 

вибу-

лих 

сальдо 

міграції 
прибу-

лих 

вибу-

лих 

сальдо 

міграції 
прибу-

лих 

вибу-

лих 

сальдо 

міграції 
Всі напрямки 7890 9057 -1167 6,3 7,3 -1,0 6837 8070 -1233 5,4 6,4 -1,0 

Внутрішньорегі
ональна 5323 5323 - 4,3 4,3 - 4420 4420 - 3,5 3,5 - 

Міжрегіональна 2316 3254 -938 1,8 2,6 -0,8 2141 3046 -905 1,7 2,4 -0,7 

Міждержавна 251 480 -229 0,2 0,4 -0,2 276 604 -328 0,2 0,5 -0,3 

 у тому числі 
країни СНД 177 90 87 0,2 0,1 0,1 107 30 77 0,1 0,0 0,1 

країни Балтії 7 1 6 0,0 0,0 0,0 5 2 3 0,0 0,0 0,0 

Країни далекого 

зарубіжжя 67 389 -322 0,0 0,3 -0,3 164 572 -408 0,1 0,4 -0,3 

% до всіх напрямків 
Міжрегіональна 29,5 36,2 59,6 29,6 36,6 60,0 29,4 35,9 80,4 28,6 35,6 80 

Міждержавна 4,0 12,1 40,4 4,2 12,1 4,0 3,2 5,3 19,6 3,2 5,5 20 

 

Таблиця 2. Основні напрями міграції населення Закарпатської області

Розраховано за джерелом: [5, с. 371; 7, с. 348].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Велика кількість показників економічної ефективності

і відмінність їх значень, не дають можливості об'єктивно
вибрати показники, які дозволять найбільш реально оціни-
ти ефект від інвестування. А як відомо, підвищення інвести-
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ційної привабливості проекту — це надання суб'єктам інве-
стиційної діяльності впевненості в економічній ефективності
та фінансовій спроможності своїх інвестиційних проектів.
Тому важливість дослідження проблем, пов'язаних з вибо-
ром показників оцінки відносно конкретних проектів
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підтверджується необхідністю надання обгрунтованої і мак-
симально достовірної інформації інвесторам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню проблем оцінки інвестиційних проектів в на-
уковій літературі приділяється значна увага. Методи їх ви-
рішення висвітлюється у працях вітчизняних і зарубіжних
вчених: І. Бланка, В. Гриньової, Б.М. Щукіна, І.М. Боярко,
Л.Л. Гриценко, Ю.Є. Петруні, Т. Беня, М. Джонка, А. Мар-
шалла, І. Мейо, А. Мертенса,А. Пересади, В. Федоренка. Не
дивлячись на велику кількість наукових досліджень, на
жаль, немає єдиного погляду на методику та систему по-
казників оцінки ефективності інвестиційних проектів. У
зв'язку з цим ми маємо можливість проаналізувати та знай-
ти нові підходи до оцінки ефективності інвестиційних про-
ектів з метою підвищення їх об'єктивності та конкурентоз-
датності.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою є дослідження особливостей ме-

тодів економічної оцінки реальних інвестицій, виокрем-
лення та згрупування, виявлення найбільш вживаних та
їх застосування відповідно до масштабу, складності, стро-
ку реалізації та цільового завдання інвестиційних про-
ектів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

має доводити інвестору доцільність вкладання коштів у той
чи інший проект. Така значущість методів оцінки у прийнятті
інвестиційних рішень призвела до модифікації традиційних
методів оцінки та принципово нових методів. Проте це не
спростило вибір конкретної системи показників, а навпаки
— ускладнило цей процес.

Обгрунтування інвестиційного проекту значною мірою
залежать від наступних його характеристик: 1) динаміки
доходів та витрат по періодах реалізації проекту; 2) серед-
ньорічних показників витрат та результатів. Перший випа-
док характеризується використанням динамічних методів,
а другий — статичних.

Розглянемо ці методи оцінки ефективності інвестицій-
них проектів і визначимо їх переваги та недоліки.

Методи оцінки з урахуванням дисконтування останнім
часом зазнають критики. Одним з предметів дискусії є пи-
тання включення амортизації до складу чистого грошового
потоку, тому деякі вчені [1] вважають, що лише прибуток
(чистий дохід) можна вважати ефектом від інвестування, інші
[2; 7] — вважають, що виключення амортизації штучно за-
нижує коефіцієнт ефективності і завищує термін окупності.
Також підіймається питання про завищення привабливості
проекту зі збільшенням його терміну експлуатації і пропо-
нують обмежити часовий горизонт розрахунків чистої при-

Таблиця 1. Прості методи оцінки ефективності інвестиційних проектів (статичні)

Т — термін окупності інвестиційного проекту, років; П
ч
 — чисті надходження (чистий прибуток підприємства) в перший рік

реалізації інвестиційного проекту, грн.; К — повна сума витрат на здійснення інвестиційного проекту, грн.; Т
ев

 — економічно виправ-
даний термін окупності інвестицій, що визначається, як правило, власниками підприємства; А — амортизаційні відрахування на повне
відновлення в розрахунку на рік реалізації інвестиційного проекту, грн.; Д

ч
 = П

ч
 + А — чистий дохід у перший рік реалізації інвести-

ційного проекту, грн.; П
і
 — чисті надходження (чистий прибуток) в і-му році. грн.; А

і
  — амортизаційні відрахування на повне віднов-

лення в і-му році, грн.; Н — норам податку на прибуток. Н
пк

 — норма прибутку на капітал, %, ΣД — сума річних доходів за весь
термін віддачі (використання) інвестиційного проекту, грн.; Т — термін віддачі (використання) інвестиційного проекту, років; К —
початкові вкладення на реалізацію інвестиційного проекту, грн.; К

заг
 — залишкова вартість вкладень, грн.

Джерело: [4, с. 4; 6, с. 165—166].
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веденої вартості [8]. Як бачимо, методи оцінки з урахуван-
ням дисконтування несуть у собі багато дискусійних питань.
Не дивлячись на вищезазначене, вони є досить популярни-
ми у вітчизняній та світовій практиці та довели свою ефек-
тивність.

У 1976 році Гітман та Форрест проводили дослідження
і виявили, що 67,6% найбільших компаній США використо-
вують внутрішню ставку доходу (IRR) як основний чи допо-

міжний метод і 35,7% використовують чисту теперішню
вартість (NPV).

 Протягом незалежного опитування Шолл, Сандем та
Гайсбек виявили, що 85% найбільших компаній США зас-
тосовували внутрішню ставку доходу та дисконтовану
вартість для оцінки інвестиційних проектів [3, с. 13—14].

Дисконтовані методи оцінки мають свої недоліки і тому
зазнали безліч модифікацій. Проте широке застосування

Таблиця 2. Показники,

що грунтуються на дисконтуванні грошових потоків (динамічні)

CF
t
 — грошовий потік у році t, C

o
 — початкові інвестиції, n — кількість періодів, t — порядковий номер року від початку

реалізації проекту, r — відсоткова ставка доходності, що вимагається від проекту.
 Джерело: [5, с. 212].
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Дає змогу отримати відносну величину ефекту від реалізації проекту 
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рівень віддачі від вкладеного капіталу, 
дозволяє порівняти інвестиційні витрати з 
економічним результатом (ефектом) від їх 

використання 

Недоліки: не враховує фактор масштабності 
інвестиційних проектів; велике значення показника 
не завжди відповідає великому значенню NPV, і 
навпаки; результати розрахунків за альтернативними 

інвестиційними проектами можуть суперечити 

результатам розрахунків за критерієм NPV 

Дисконтований період окупності (ВРВ) 
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Дає змогу визначити, який проміжок часу необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції з 
урахуванням часу 

Переваги: метод дозволяє судити про 

ліквідність та ризиковість проекту, адже 
тривала окупність забезпечує тривалу 

іммобілізацію коштів та підвищену ризиковість 
проекту. Метод простий у розрахунку 

Недоліки: не передбачає надходження після строку 

окупності проекту; ігнорує можливість 
реінвестування доходів 
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саме цих методів провідними компаніями високорозвину-
тих країн світу не дозволяють нам стверджувати про їх не-
ефективність. Використання методів оцінки ефективності

інвестиційних проектів провідними компаніями
США показано в таблиці 3.

В Україні існують різні види класифікацій
інвестиційних проектів: за розміром, за складні-
стю, за строками реалізації, за характером цільо-
вого завдання проекту та ін. Проте немає єдиної
методології оцінки їх економічної ефективності.
З урахуванням вище наведеного дослідження,
нами пропонується застосування методів оцінки
виходячи з класифікаційної ознаки проекту.

Оцінюючи економічну ефективність інвести-
ційних проектів ми пропонуємо звертати увагу на
класифікаційну ознаку проекту і на основі цього
вибирати методи, які нададуть об'єктивні резуль-

тати оцінки. Так для малих, простих та короткострокових
інвестиційних проектів ми пропонуємо використовувати ме-
тод оцінки за періодом окупності інвестицій, метод оцінки

Таблиця 3. Результати досліджень застосування

критеріїв оцінки інвестиційних проектів

 

 

Метод 

Основний Допоміжний 

Кількість 

досліджених 

підприємств 

% 

Кількість 

досліджених 

підприємств 

% 

Внутрішня ставка доходу 60 53,6% 13 14,0% 

Прибутковість інвестицій 

(середня) 

28 25,0% 13 14,0% 

Чиста теперішня вартість 11 9,8% 24 25,8% 

Період окупності 10 8,9% 41 44,0% 

Індекс прибутковості 3 2,7% 2 2,2% 

Всього 112 100% 93 100% 

Джерело: [3,с. 14].

Таблиця 4. Особливості використання методів оцінки ефективності інвестиційних проектів

в залежності від виду інвестиційного проекту

Вид інвестиційного 

проекту 
Коротка характеристика Запропоновані методи оцінки 

За розміром проекту(масштаб): 

малий Невеликі обсяги інвестицій, реалізуються 

протягом 1 року,швидкий позитивний 

економічний результат. до 10 млн дол.  

Основні: метод оцінки за періодом 

окупності інвестицій, метод оцінки за 

розрахунковою нормою прибутку. 
Допоміжні: середня норма 

рентабельності 
середній  

Обсяг інвестицій від 10 до 50 млн дол. 

Основні: Дисконтований період 

окупності.  
Допоміжні: індекс прибутковості, 
внутрішня норма доходності 

великий Містять декілька взаємопов'язаних 

проектів, що об'єднані однією метою, 

потребують значних капітальних 

вкладень, мають тривалий строк 

реалізації. Обсяг інвестицій від 50 і >100 

млн дол.  

Основні: модифікована внутрішня норма 

доходності. 
Допоміжні: чистий дисконтований дохід 

За складністю: 

простий Не потребує значних капіталовкладень та 

вирішення складних технічних завдань. 
Переважно короткострокові. 

Основні: простий період окупності.  
Допоміжні: метод оцінки за 
розрахунковою нормою прибутку 

складний Проекти, у яких присутня наявність 
технічних, організаційних або ресурсних 

завдань, потребують значних 

капіталовкладень, неординарний підхід 

до вирішення 

Основні: внутрішня норма доходності, 
чистий дисконтований дохід. 

 Допоміжні: модифікована внутрішня 

норма доходності 

За строками реалізації: 
короткостроковий 

  

 

 

До 3 років 

Основні: простий період окупності, 
метод оцінки за розрахунковою нормою 

прибутку. 
Допоміжні: дисконтований період 

окупності 
середній Від 3 до 5 років Основні: Дисконтований період 

окупності.  
Допоміжні: індекс прибутковості, 
внутрішня норма доходності 

  

довгостроковий 

 

Понад 5 років 

Основні: внутрішня норма доходності, 
чистий дисконтований дохід. 

 Допоміжні: модифікована внутрішня 

норма доходності 
За характером цільового завдання проекту: 

навчально-освітній Забезпечити людей рівноправним і 
відкритим доступом до високоякісного 

навчання й різноманітного досвіду 

Основні: внутрішня норма доходності.  
Допоміжні: метод оцінки за 

розрахунковою нормою прибутку 

інноваційний Спрямованих на комерційне застосування 

науково-технічних розробок, освоєння 

нових видів продукції, послуг, 
впровадження новітніх технологій 

Основні: внутрішня норма доходності.  
Допоміжні: модифікована внутрішня 

норма доходності 

науково-дослідний  

Розробка нового продукту 

Основні: чистий дисконтований. 

 Допоміжні: внутрішня норма  

доходності 
змішаний Може поєднувати в собі різноманітні 

технічні, організаційні або ресурсні 
завдання 

Основні: внутрішня норма доходності, 
чистий дисконтований дохід. 

 Допоміжні: модифікована внутрішня 

норма доходності 
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за розрахунковою нормою прибутку та дисконтований пе-
ріоду окупності. Перелічені вище інвестиційні проекти ха-
рактеризуються невеликими обсягами інвестицій, реалізу-
ються переважно протягом 1—3 років і націлені на швид-
кий позитивний економічний результат. Відповідні їм показ-
ники прості у розрахунку, використовуються для проектів з
невеликими грошовими потоками, не враховують грошові
потоки за межами строку окупності.

Для оцінки середніх інвестиційних проектів можна зас-
тосувати дисконтований період окупності, адже ці проекти
реалізуються протягом 3—5 років і є необхідність врахову-
вати зміну вартості грошей у часі; індекс прибутковості та
внутрішню норму доходності, останній показник застосо-
вується для ординарних грошових потоків, що притаманно
середнім інвестиційним проектам.

Великі, складні та довгострокові інвестиційні проекти
передбачають використання: 1) модифікованої внутрішньої
норми доходності, адже показник дає можливість оцінити
головний та допоміжні йому проекти (реінвестування), оці-
нити грошові притоки та відтоки, які притаманні таким про-
ектам; 2) внутрішньої норми доходності, так як значні про-
екти пов'язані з високими ризиками, а саме IRR(внутрішня
норма дохідності) гарантує нижній рівень прибутковості
інвестиційного проекту; 3) чистого дисконтованого доходу,
який покаже абсолютну величину ефекту від реалізації про-
екту з урахуванням зміни вартості грошей у часі, бо дані про-
екти мають тривалий строк реалізації.

Навчально-освітні проекти мають довготривалий харак-
тер та, зазвичай, декілька альтернативних варіантів. Інвес-
тиції в них здійснюються не одноразово, а вхідні грошові
потоки можуть надійти через значний проміжок часу після
реалізації проекту. Тому для оцінки даних проектів пропо-
нуємо застосувати наступні методи оцінки: внутрішня нор-
ма доходності (показник, що найбільш прийнятний для по-
рівняння оцінки альтернативних проектів), чистий дискон-
тований дохід — у випадку, коли обрано єдиний проект, по-
каже абсолютний ефект від реалізації проекту.

Науково-дослідний та інноваційні проекти спрямованиі
на розробку та комерційне застосування науково-технічної
новизни, освоєння нових видів продукції, послуг, впровад-
ження новітніх технологій. Дані проекти є досить ризикови-
ми, адже невідомо чи буде розроблена продукція користу-
ватися попитом, тому застосовуємо для оцінки внутрішню
норму доходності, яка покаже нижній рівень прибутковості
інвестиційного проекту, а також модифіковану внутрішню
норму доходності, що дає можливість розподілити витрати
за роками.

Оцінка змішаних інвестиційних проектів може оцінюва-
тися будь-якими з вище перелічених методів, усе залежить
від ознак, які в них домінують: довготривалий складний чи
короткостроковий простий і т.д.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На нашу думку, методи дисконтування доцільно вико-

ристовувати для оцінки довгострокових і значних за масш-
табом проектів. По-перше, довгострокові, масштабні про-
екти мають значний термін експлуатації, а це означає, що
необхідно враховувати зміну грошей у часі, що забезпечу-
ють дані показники, і включають в розгляд усі грошові по-
токи, що виникають при цьому. По-друге, інвестор може сам
обрати ставку дисконтування і вирішити, чи влаштовує його
прибутковість даного проекту і чи варто його реалізовува-
ти. По-третє, методи дисконтування (зокрема розрахунок
MIRR — модифікована внутрішня норма доходності) дають
можливість оцінювати проекти, інвестиції в які здійснюють-
ся не одноразово, а послідовно протягом тривалого часу.

 Прості методи оцінки орієнтовані на отримання макси-
мальних доходів у найкоротші строки, і, на нашу думку, вони
характерні для короткострокових, малих та простих інвес-

тиційних проектів, у розрахунках яких не використовують
дисконтну ставку, адже передбачається, що строк експлуа-
тації буде коротким.

 Вибір методів і критеріїв оцінки залежить від специфі-
ки проекту, закладених у ньому нововведень, типу галузі і
ряду інших факторів. Однак, виділяючи окремі показники
як відповідні конкретним проектам необхідно пам'ятати, що
як статичні, так і динамічні методи мають свої недоліки, а
значить необхідно використовувати сукупність розрахунків
для прийняття правильного інвестиційного рішення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегічне значення авіаційної галузі у забезпеченні

національної безпеки країни, міжнародний характер ви-
робничо-збутової та науково-технічної кооперації авіа-
підприємств визначають особливості формування фінан-
сового механізму реструктуризації, що закріплюються
нормативно-правовими актами України та підписаними
урядом країни міжнародними угодами. Зміна напряму за-
гальнонаціональної інтеграції створюють нові можли-
вості розвитку вітчизняних підприємств та обмежують або
скасовують існуючі, що позначається на результатах
діяльності. Урахування положень законодавства при
формуванні фінансового механізму реструктуризації ав-
іапідприємств стає необхідною передумовою досягнен-
ня очікуваного ефекту від структурних перетворень.
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО
МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АВІАПІДПРИЄМСТВ

THE FACTORS OF INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE FINANCIAL MECHANISM
OF AIRLINES' RESTRUCTURING

У статті здійснено оцінку нормативно-правових актів, міжнародних політекономічних угод, які

регулюють діяльність та впливають на фінансові результати підприємств авіаційної галузі, регла-

ментують порядок та визначають особливості реструктуризації державних авіапідприємств, виз-

начають стратегії реструктуризації та розвитку українського авіапрому. Обгрунтовано вплив по-

ложень законодавства на побудову фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств,

здійснено аналіз державної підтримки процесів реструктуризації авіапідприємств, зокрема наяв-

ності та реального стану виконання державних програм розвитку української авіаційної промисло-

вості. Зроблено висновки щодо впливу прямих та непрямих форм державної підтримки, у тому

числі видатків, податкових та митних пільг, часткового скасування законодавчих обмежень на

здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, проведення експортно-імпортних операцій, на фор-

мування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств.

The assessment of legal acts, international political-economic agreements which regulate activities

of enterprises of the aviation industry and affect their financial results, regulate the order and features

of the restructuring of state airlines, determine strategies of the restructuring and the developing of the

Ukrainian aviation industry, was done in the article. The impact of legislation on the construction of the

financial mechanism of the restructuring of airlines was substantiated; the analysis of the state support

of airlines' restructuring, including availability and the actual state of the implementation of the national

development programs of the Ukrainian aviation industry was done. The conclusions about the impact of

direct and indirect forms of the government support of the formation of the financial mechanism of airlines'

restructuring, including charges, tax and customs exemptions, derogation of legislative restrictions, on

procurement of goods, works and services, conducting import-export operations, were made.

Ключові слова: чинники, фінансовий механізм, реструктуризація, авіапідприємство.
Key words: factors, financial mechanism, restructuring, airline.

Ескалація міжнаціонального напруження між Украї-
ною та Російською Федерацією, зміна політичного век-
тору уряду країни зі Сходу на Захід зумовило укладан-
ня міжнародних політекономічних угод та прийняття
внутрішньодержавних нормативно-правових актів, що
змінюють правила кооперації вітчизняних та іноземних
суб'єктів господарської діяльності, ринки реалізації про-
дукції та інше, неврахування чого при побудові фінан-
сового механізму реструктуризації підприємств знижує
вірогідність досягнення запланованих результатів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Відповідно до рішення РНБО України "Про заходи
щодо удосконалення державної військово-технічної
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політики" [1, c. 2] заборонено експорт товарів військо-
вого та подвійного призначення до Російської Федерації
в інтересах національної безпеки та борони України, що
вимагає від вітчизняних авіапідприємств пошуку альтер-
нативних контрагентів на зміну російським, які склада-
ють основну частину виробничо-господарських зв'язків
щодо постачання комплектуючих та збуту продукції.
Підписання угоди про асоціацію з ЄС [2, c. 4], співпраця
з НАТО розширює перспективи щодо розвитку вітчиз-
няної авіапромисловості в рамках військово-технічно-
го співробітництва з країнами союзу та військового бло-
ку та водночас призводять скорочення співробітництва
по аналогічних напрямах з Росією, яка незмінно пере-
буває в стані конфронтації із Західним світом. Окрім
того, міжнародні експерти вбачають перепони щодо
розвитку державних авіапідприємств у законодавстві,
яке визначає їх права у розпорядженні майном та виз-
наченні стратегії розвитку [3, c. 25]. Законодавчі зміни
позначаються на побудові фінансового механізму ре-
структуризації підприємств, регулюючи коло обмежень
та можливостей щодо формування його складових.

МЕТА СТАТТІ
Здійснити аналіз організаційно-правових факторів

та оцінити їх вплив на формування фінансового меха-
нізму реструктуризації авіапідприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансовий механізм реструктуризації підприємства

складається з фінансових методів, важелів та інстру-
ментів, принципів, нормативно-правового, організацій-
но-економічного, методичного та інформаційного за-
безпечень [4, c. 85], які зазнають впливу організаційно-
правових, економічних, фінансових, технічних та управ-
лінських факторів, який характеризується наявністю
вимог та можливостей щодо формування оптимально-
го механізму для реалізації сформульованих завдань
перед реструктуризацією.

Порядок проведення реструктуризації державних
підприємств має певні особливості порівняно з підприє-
мствами інших форм власності, які визначаються нор-
мативно-правовими актами, що встановлюють чіткий
регламент структурної перебудови держпідприємств.
Чіткий порядок реалізації процесу реструктуризації дер-
жавних підприємств з однієї сторони сприяє організо-
ваності проведення трансформацій, а з іншої — обме-
жує свободу в коригуванні запланованих заходів та спо-
вільнює час їх реалізації внаслідок надмірної бюрокра-
тизації порядку прийняття рішень, що зрештою призво-
дить до зниження ефективності перетворень.

Ключові відмінності порядку реструктуризації дер-
жавних підприємств від приватних полягають в наступ-
ному: при зверненні керівництва підприємства до влас-
ника щодо проведення реструктуризації обгрунтовуєть-
ся необхідність його структурної перебудови із оцінкою
фінансового згідно Положенням про порядок здійснен-
ня аналізу фінансового стану підприємств, що підляга-
ють приватизації; у разі ухвалення рішення щодо про-
ведення реструктуризації воно оприлюднюється в офі-
ційному друкованому виданні Фонду державного май-
на України не пізніше п'ятнадцяти діб з дня видання
відповідного наказу; робоча група з реструктуризації

має назву Комісія, а до її складу обов'язково включа-
ються посадові особи ФДМУ, які призначаються голо-
вою та заступником голови; встановлено граничний
термін ухвалення плану заходів з реструктуризації, що
триває до 3-х місяців з дня затвердження складу Комісії,
по завершенню якого в разі відсутності плану накази
про проведення реструктуризації та створення Комісії
скасовуються ФДМУ; план заходів з реструктуризації
розробляється у відповідності до Типового плану ре-
структуризації та досудової санації господарських това-
риств, у статутних фондах яких державна частка стано-
вить більше ніж 50 відсотків; обмежено граничний строк
реалізації плану з реструктуризації, який не повинен
перевищувати одного року з дати затвердження, однак
може бути подовжений за наявності обгрунтованих про-
позицій адміністрації підприємства; структура плану з
реструктуризації чітко визначена і передбачає наявність
розділів загальні відомості та реквізити, оцінка фінан-
сового стану, аналіз організаційної структури управлі-
ння та підприємства в цілому з висновками та рекомен-
даціями щодо їх вдосконалення, аналіз ринків збуту
продукції підприємства, заходи з реструктуризації, про-
гноз соціально-економічних наслідків реструктуризації;
контроль за виконанням плану реструктуризації держав-
них підприємств здійснюється ФДМУ на підстав інфор-
мації, яку керівництво підприємства за погодженням з
Комісією щоквартально передає на розгляд разом із
поясненнями щодо невиконаних вчасно заходів; після
виконання всіх передбачених планом заходів прий-
мається рішення щодо завершення реструктуризації,
тоді як структурна перебудова приватних та колектив-
них підприємств може продовжуватись для вирішення
нових завдань [5, c. 67—69]. Указані законодавчі по-
ложення визначають джерела фінансування, норматив-
но-правове, організаційно-методичне та інформаційне
забезпечення фінансового механізму реструктуризації,
оскільки регламентують правові питання, організацію,
порядок проведення реструктуризації та звітування про
хід виконання плану структурної перебудови відповід-
но.

Оскільки сформована структура виробничо-госпо-
дарських зв'язків українських авіаційних підприємств
орієнтована на закордонних партнерів, що підтверджує
співвідношення вітчизняних учасників проекту будівниц-
тва літака Ан-148 до іноземних 9:22, виробничий про-
цес залежить від політичного вектору розвитку України
та урядів країн, резидентами якої є іноземні контраген-
ти, а у зв'язку тим, що третина з партнерів лише по за-
значеному проекту — російські, враховуючи обмежен-
ня рішення РНБО "Про заходи щодо удосконалення
державної військово-технічної політики", виробнича
логістика потребує перегляду в напрямі переорієнтації
на вітчизняних контрагентів.

У зв'язку із накладенням законодавчих обмежень
на співпрацю українських авіаційних підприємств з ро-
сійськими, які складають основну частину їх виробни-
чо-збутових зв'язків вітчизняні підприємства змушені
переорієнтовуватись із східного ринку на захід, що ви-
магатиме переходу від стандартів якості на авіаційну
техніку СНД до європейських та США. Проходження
українськими товарами авіапрому сертифікації за євро-
пейським нормам спроможне забезпечити ефект си-
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нергії за рахунок збільшення внутрішнього попиту в
процесі кооперації, зокрема ДП "Антонов" зможе ком-
плектувати літаки вітчизняними комплектуючими, у тому
числі двигунами ПАТ "Мотор Січ", що дозволить вийти
на європейський ринок, який проявляє інтерес до літаків
українського виробництва, однак ставить обов'язкову
умову щодо сертифікації продукції, та збільшити обсяг
реалізації товарів та послуг вітчизняних авіапідп-
риємств.

Однак реорієнтація виробничої кооперації вітчизня-
ної авіаційної галузі на внутрішній ринок містить певні
ризики, зокрема порушення графіків поставок, що може
призвести до зриву вже укладених договорів. Так, у
2013 році ДП "Антонов" відмовившись від пропозицій
російських авіабудівельників та надавши перевагу ук-
раїнському виробнику ДП "Виробниче об'єднання
Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"
міг втратити контракт на постачання літаків через зат-
римки поставок шасі, у результаті чого поніс додаткові
витрати щодо сплати штрафних санкцій, надання без-
коштовно послуг у якості компенсації за порушення
власних зобов'язань та був змушений укласти договір з
російським ВАТ "Гідромаш".

Таким чином, зміни в нормативно-правовому полі
впливають на формування організаційно-економічного
забезпечення фінансового механізму реструктуризації
підприємств, обмежуючи свободу виробничо-збутової
кооперації, що необхідно приймати до уваги при роз-
робці плану заходів щодо структурної перебудови.

Проте законодавчі зміни можуть створювати нові
можливості щодо розвитку комерційних зв'язків, які
доцільно врахувати при виборі організаційно-економі-
чного забезпечення реструктуризації підприємств. Ак-
тивізація співпраці України з NATO може призвести до
збільшення попиту альянсу на військово-транспортні
послуги, літаки та іншу продукцію вітчизняного авіа-
прому зокрема через NAMSO, що є структурним підроз-
ділом NATO, який відповідає за закупівлю та постачан-
ня озброєнь і запасних частин, організацію технічного
обслуговування та ремонту систем озброєнь. Потенціал
розвитку співробітництва з північноатлантичним альян-
сом існує по напряму надання послуг з ремонту літаків
радянського зразка, що залишились на озброєнні час-
тини членів альянсу, зокрема колишніх радянських рес-
публік, використанні українських літаків Ан-32П для
гасіння лісових пожеж, Ан-74 для патрулювання тощо
[6, c. 45].

Крім зовнішнього ринку, на законодавчому рівні
створюються передумови збільшення внутрішнього по-
питу авіа продукцію, зокрема Законом України "Про
розвиток літакобудівної промисловості" [7, c. 2]. Авіа-
будівна галузь віднесена до пріоритетних галузей еко-
номіки, а указом Президента України "Про Воєнну док-
трину України" [8, c. 2] до основних напрямів військо-
во-технічної політики уряду віднесено "підвищення
темпів технічного оснащення військових формувань та
органів спеціального призначення відновленими, мо-
дернізованими і новими зразками ... авіаційної техніки",
що вказує на доцільність оцінки перспектив авіапід-
приємств щодо збільшення масштабів виробництва на
етапі формування організаційно-економічного забезпе-
чення фінансового механізму реструктуризації.

Однією з ключових законодавчих перепон у розвит-
ку авіапідприємств є недоліки нормативно-правового
поля, яке визначає формування фінансових методів
фінансового механізму реструктуризації підприємств,
зокрема фінансового контролю та регулювання.

Так, для авіапідприємств державної форми влас-
ності до 2012 року залишалась нерівність умов здійснен-
ня закупівель товарів, робіт та послуг порівняно з при-
ватними підприємствами, яка може бути відновлена в
разі перегляду положень Закону України "Про здійснен-
ня державних закупівель", який залишається чинним.
Оскільки виробництво авіаційної техніки потребує за-
купівлі товарів у спеціалізованих покупців, що визна-
чається в першу чергу наявністю відповідних сертифі-
катів на продукцію, а тендери, передбачені українським
законодавством щодо закупівлі товарів, робіт та послуг
за державні кошти, тривають від двох місяців та визна-
ються недійсними у разі надходження менше двох про-
позицій постачальників, оформлених згідно всіх вимог,
які через відмінність структури державних органів краї-
ни учасника уповноважених на видачу довідок та терм-
іну їх дії, блокуються контролюючими органами Украї-
ни, зокрема Державною фінансовою інспекцією, то тор-
ги визнаються не дійсними і потребують повторення без
будь-яких спрощених процедур, що відбирає стільки ж
часу, як і попередні торги та може завершитись також
безуспішно.

Окрім того, специфіка авіабудівної галузі полягає в
тому, що на виготовленні певних агрегатів та вузлів для
літаків спеціалізуються всього кілька виробників, які з
урахуванням обсягу замовлень не виявляють бажання
брати участь у тендері, що прирікає його на визнання
не дійсним. Процедура ж державної закупівлі у одного
учасника, що передбачена законодавством, потребує
погодження в Міністерстві економічного розвитку та
торгівлі, яке використовуючи 30 законних днів на роз-
гляд звернення відмовляється брати на себе таку відпо-
відальність, у зв'язку з тим, що подібні питання обов'яз-
ково включаються в програму перевірки державними
контролюючими органами.

Недоліки законодавства, що регулює експортно-
імпортні операції полягає в тому, що нормативно-пра-
вовими актами, зокрема Постановою Кабінету Міністрів
України "Про затвердження переліку товарів, експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013
рік" [9, c. 3], яка поновлюється щорічно, авіабудівні
підприємства вимушені отримувати ліцензії на експорт
комплектуючих, що містять мідь та алюміній, у той час,
як це значна частина, а для підприємств на зразок ПАТ
"Вовчанський агрегатний завод" абсолютна більшість
партій товарів, що затримує поставки продукції та гра-
фіки виконання договірних зобов'язань. Окрім цього,
вітчизняні авіаційні підприємства порушують терміни
виконання гарантійних зобов'язань продукції, реалізо-
ваної на експорт, оскільки змушені оформлювати доз-
воли як на самі послуги, так і на запасні частини та
інструменти, що для цього переміщуються через кор-
дон.

Законодавство щодо регулювання операцій в іно-
земній валюті створювала значні проблеми в здійсненні
експортно-імпортних операцій підприємств авіапрому
України до 11.02.2010 року, коли змінами до Закону
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України "Про порядок здійснення розрахунків в іно-
земній валюті" [10, c. 3] авіабудівні підприємства були
включені до переліку суб'єктів економічної діяльності,
яким подовжено строк завершення експортно-імпорт-
них операцій з 180 до 500 днів. До внесення вказаних
змін, авіаційні підприємства стикались з ризиками на-
рахування штрафних санкцій за відкритими експортно-
імпортними операціями пов'язаними з тривалими вироб-
ничими циклами продукції авіаційної промисловості, а
також з оптовими поставками товарів для реалізації в
закордонних дилерських мережах, розрахунки за яки-
ми здійснюються частинами в міру їх реалізації, що є
економічно доцільним форматом міжнародної торгівлі.

Розвиток співпраці державних авіабудівних під-
приємств з іноземними партнерами та кредиторами стри-
мується державною формою власності, яка передбачає
вирішення стратегічних напрямів розвитку урядом краї-
ни, що не лише підвищує комерційні ризики, а робить їх
невизначеними, що є неприйнятним в сучасних економі-
чних відносинах. Існуюча корпоративна структура унітар-
них авіабудівних держпідприємств створює ряд проблем:
відсутність ради директорів, яка виступаючи посередни-
ком між власником та керівництвом визначала б стратег-
ічний напрям розвитку підприємства; відсутність прав
власності на майно та здійснення лише управління ним
на користь власника, яким виступає держава, що обме-
жує комерційну свободу, зокрема щодо продажу та здачі
в оренду майна, що потребує погодження з ФДМУ; под-
ілу капіталу на акції та залучення приватних інвестицій;
законодавче обмеження щодо створення спільних
підприємств, а відтак, зміцнення кооперації з партнера-
ми; патерналізм з боку держави до державних
підприємств, зокрема при вирішенні позовів приватних
структур, що порушує права останніх [3, с. 25].

Законодавчо передбачено можливість отримання
коштів, у тому числі на фінансування реструктуризації
з Державного бюджету за спеціальними бюджетними
програмами, зокрема на розвиток авіаційної галузі,
підтримки інноваційної діяльності тощо. Наявність дер-
жавних програм розвитку галузі народного господар-
ства та реальність їх виконання впливають на форму-
вання організаційно-економічного та фінансового за-
безпечення фінансового механізму реструктуризації
підприємств, оскільки передбачають напрями, терміни
та радикальність реформування галузі, фінансування
запланованих заходів і можуть стосуватися підприємств
різних форм власності.

Як показує практика, в Україні програми розвитку
галузей народного господарства розробляються в пер-
шу чергу для підтримки та стимулювання розвитку дер-
жавних підприємств, однак останнім передбачається до-
помога і приватним структурам, від яких суттєво залежить
результати діяльності галузі. Тому, розробляючи ме-
ханізм реструктуризації підприємства, слід з'ясувати чи
існують державні програми підтримки розвитку галузі та
в якій мірі вони виконуються, при цьому особливу увагу
необхідно приділити фактичному фінансуванню.

Відповідно до Стратегії розвитку вітчизняної авіа-
ційної промисловості на період до 2020 року передба-
чається проведення реструктуризації державних під-
приємств авіаційної промисловості з метою їх корпора-
тизації та подальшої приватизації із збереженням дер-

жавного впливу на прийняття стратегічних рішень [11, c.
2]. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії на пер-
шому етапі планується за рахунок бюджетних коштів, а
на другому та третьому етапах — за рахунок власних
коштів підприємств авіаційної промисловості, а також
кредитів, інвестицій та інших джерел. Однак, беручи до
уваги досвід виконання подібних державних програм,
зокрема "Державної комплексної програми розвитку
авіаційної промисловості України на період до 2010 року
та першочергові завдання розвитку вітчизняного авіабу-
дування", яка не виконана належним чином, насамперед
через низький рівень фінансування, що склав лише 19,8
% від запланованого та із запізненням введення в дію
бюджетної програми щодо підтримки літакобудування
шляхом пільгових кредитів, що розпочалась лише в 2007
році, розраховувати на передбачене Стратегією фінан-
сування з бюджету варто із застереженням.

У підтвердження зазначеного постановою КМУ
"Про поповнення статутного фонду державного під-
приємства "Київський авіаційний завод "Авіант" [12, c.
1] урядом прийнято рішення поповнити статутний фонд
ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" на суму 28,8
млн грн. для виплати заробітної плати його працівни-
кам за рахунок зменшення фінансування інвестиційних
проектів на підприємствах авіабудування, оборонно-
промислового комплексу, машинобудування, придбан-
ня повітряних суден на умовах фінансового лізингу.
Зазначимо, що фінансування саме цих заходів перед-
бачено Стратегією, тобто менше ніж через два місяці з
дня схвалення Стратегії на законодавчому рівні вже
відбулось скорочення фінансування даної програми, що
знижує вірогідність успішності її виконання.

Варто зазначити, що суттєве недофінансування по-
дібних програм може спровокувати ефект мультипліка-
тора, що призведе не лише до зупинки реформування
галузі, а й до значних збитків, пов'язаних з невиконан-
ням укладених підприємствами договорів. Така ситуа-
ція вже мала місце під час виконання попередньої про-
грами, коли було припинено виконання зовнішньоеко-
номічних контрактів із виробництва та поставки до іно-
земних держав літаків, комплектуючих до них та іншо-
го обладнання, що завдало шкоди авторитету України
на міжнародних ринках авіаційної техніки.

Окрім прямої фінансової підтримки уряд закріплює
на законодавчому рівні непряму фінансову підтримку у
формі податкових, митних пільг тощо, зокрема Законом
України "Про розвиток літакобудівної промисловості"
[13, с. 2] їх звільнено від сплати ввізного мита за товари,
що використовуються в процесі розробки та виробницт-
ва авіаційної техніки, встановлено особливі умови спла-
ти земельного податку, ПДВ та податку на прибуток.

Отже, положення законодавства визначають обо-
в'язки та можливості авіапідприємств при формуванні
фінансового механізму реструктуризації, що необхід-
но враховувати для досягнення запланованих резуль-
татів.

ВИСНОВОК
За результатами аналізу нормативно-правових

актів, які регулюють діяльність, регламентують порядок
проведення реструктуризації та визначають стратегічні
напрями розвитку українських авіапідприємств встанов-
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лено, що положення законодавства чинять реальний
вплив на формування фінансового механізму реструк-
туризації авіапідприємств, що необхідно враховувати
при його побудові.

Результати наукового дослідження розширюють
теоретичну базу щодо оцінки впливу чинників на фор-
мування фінансового механізму реструктуризації авіа-
підприємств та можуть слугувати підгрунтям подальшо-
го вивчення питань побудови фінансових механізмів
процесів структурної перебудови підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес управління оборотним капіталом забезпе-

чує безперервну операційну діяльність підприємства.
Нестача капіталу зумовлює порушення виробничо-ко-
мерційного циклу, втрату ліквідності та низькі показни-
ки прибутковості. Надлишок фінансових ресурсів
свідчить про обрання підприємством екстенсивного
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Досліджено теоретичні та практичні проблеми управління оборотним капіталом телекомуні-
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вання оборотного капіталу підприємств галузі та їх вплив на ефективність управління оборот-
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проаналізовано причини формування проблемних статей балансу. Зокрема досліджено при-
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сервіси переважно у сегменті фізичних осіб та швидкі темпи росту технологічних інновацій на

телекомунікаційному ринку, що зумовлює необхідність використання систем постоплати для

ознайомлення клієнтів з продуктами-новинками.

The theoretical and practical problems of management of working capital of telecommunication

companies were researched. Current state of formation of working capital in enterprises of the

telecommunications sector in Ukraine was reviewed. The factors that determine the specificity of

working capital formation of the industry and their impact on the effectiveness of working capital
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particular, the reasons that have caused accelerated growth rate of trade receivable of

telecommunications companies in comparison with other sectors were analyzed. Among these

reasons, was identified consumer lending in order to stimulate sales and increased demand for
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шляху розвитку через залучення у виробництво неви-
правдано великих обсягів інвестиційних ресурсів. Сфор-
мульована на початку ХХ сторіччя Г. Емерсоном про-
блема продуктивності системи залишається актуальною
й донині: "Ми постійно вкладаємо у справу більше капі-
талу, ніж потрібно. В результаті на нас працюють не
організація і вміння, тільки інвентар".
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність та функції оборотного капіталу в уп-
равлінні фінансовою діяльністю в ітчизняних
підприємств за ринкових умов господарювання вис-
вітлено у роботах О.М. Калініної, С.В. Калабухової,
І.А. Ломачинської, Я.Б. Дропи, Т.В. Момот та бага-
тьох інших науковців. Проблемам формування обо-
ротного капіталу та оптимізації джерел його фінан-
сування у галузях народного господарства присвя-
чено роботи О.В. Авраменко, Л.О. Бетехтіної, О.Ю.
Гусєвої, В.Г. Маргасової, Н.П. Стахової, О.П. Швид-
кої тощо. Організаційні аспекти реалізації функцій
управління капіталом викладено у дослідженнях Г.Д.
Безкровної, Т.Г. Камінської, Н.Ю. Петрусевич, А.М.
Рєхачевої. Застосування моделей і методів оцінки
ефективності використання оборотного капіталу на
вітчизняних підприємствах розглядають у своїх дос-
лідженнях О. М. Зборовська, О.В. Лиса, О.І. Івасішін,
Н.М. Купріна. Проблему управління оборотним кап-
італом широко висвітлено також в публікаціях зару-
біжних авторів. В умовах економічної кризи на ува-
гу заслуговує зарубіжний досвід управління оборот-
ним капіталом та забезпечення ліквідності викладені
у роботі Г. Михальські [1], який наголошує, що уп-
равління оборотним капіталом є важливою складо-
вою фінансового менеджменту, оскільки впливає на
можливість досягнення підприємством запланованих
результатів — заданого рівня рентабельності та
створення економічної доданої вартості.

Дослідження науковців засвідчують, що визна-
чення оптимального рівня оборотного капіталу зу-
мовлено галузевою приналежністю підприємства,
розміром та відповідною структурою оборотних ак-
тивів. Актуальність обраної теми дослідження обу-
мовлена значним впливом обраної політики фінан-
сування оборотних активів на платоспроможність
підприємства, оскільки недостатній рівень ліквід-
ності в умовах несприятливої ринкової кон'юнктури
може привести підприємства до банкрутства. Так, за
даними Держкомстату України за перше півріччя
2014 року фінансовий результат діяльності під-

приємств сфери інформатизації та телекомунікацій
склав — 5108 млн грн., збитковими виявилися по-
над 45% підприємств.

ВИДІЛЕННЯ РАНІШЕ НЕВИРІШЕНОЇ
ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Порівняння показників капіталомісткості вітчиз-
няних та зарубіжних підприємств свідчить не на ко-
ристь національних операторів. Проте розміри
фінансування бізнесу обумовлені відмінностями у
використанні операторами зв'язку різних техно-
логій та бізнес-моделей. У зв'язку з цим, потребу-
ють уточнення механізм управління капіталом в су-
часних умовах господарювання, конкретизація
принципів та iнструментiв управління оборотним
капіталом для вітчизняних телекомунiкацiйних підпри-
ємств.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є узагальнення су-

часних тенденцій формування й використання обо-
ротного капіталу у сфері телекомунiкацiй, визначен-
ня проблем пов'язаних з його функціонуванням.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оборотний капітал можна визначити як вартість

авансовану у виробничі запаси, незавершене вироб-
ництво та готову продукцію, яка набуває форм за-
собів платежу у грошових коштах і розрахунках для
фінансування господарської діяльності підприєм-
ства. Розмір і структура оборотного капіталу зумов-
люють ефективність його використання. Зростан-
ня суми оборотних активів у період економічної не-
стабільності, як правило, обумовлено кризою не-
платежів. Збереження цієї тенденції — зростання
оборотних активів протягом 2011—2014 рр. влас-
тиве народному господарству України у цілому та
підприємствам телекоммунікацій зокрема (рис. 1).
Щодо світових тенденцій, в управлінні оборотними
активами, варто відзначити зростання продуктив-
ності та зменшення обсягів оборотного капіталу для
їх фінансування у Північній Америці та Європі. Ра-

А. Структура джерел фінансування оборотних активів за
видами діяльності.

Примітки. У сферах охорони здоров'я та організації харчу-
вання поточна діяльність фінансується виключно за рахунок по-
зикових коштів

Б. Структура джерел фінансування оборотних активів опе-
раторів зв'язку.

Примітки. Оборотні активи найбільшого оператора фіксо-
ваної телефонії ПАТ"Укртелеком" профінансовані за рахунок
позикових коштів.

Рис. 1. Аналіз джерел фінансування оборотних активів
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зом з тим, результати обстеження проведеного The
Ernst &Young засвідчують значні відмінності у по-
казниках формування та використання оборотного
капіталу по усьому світу, що частково пояснюється
різницею у телекомунікаційних продуктах, серві-
сах, методах і формах оплати, регулюючими чин-
никами та станом ринку, на якому працюють опе-
ратори.

Переважання у структурі джерел фінансування
по то чни х акт ив ів  вл асн их  об ор отн их  ко шт ів
підприємства приводить до скорочення фінансово-
го циклу підприємства та більш швидкого надход-
ження коштів у виробничий процес. Разом з тим,
значна частка власного оборотного капіталу у
структурі фінансування властива лише для під-
приємств фінансової діяльності та у сільському гос-
подарстві (рис. 1). Аналіз структури оборотного ка-
піталу найбільших вітчизняних операторів зв'язку
засвідчив: для операторів мобільного зв'язку пито-
ма вага власних коштів дещо зменшилася протягом
2012—2013 рр. та склала станом на кінець 2013 р.
від 40 до 50%; для лідера фіксованої телефонії
ПАТ "Укртелеком" за результатами розрахунків
від'ємна величина засвідчила дефіцит власних обо-
ротних коштів.

Структура джерел фінансування та питома вага
окремих статей у складі поточних активів зумовлю-
ють ефективність використання оборотного капіта-
лу. Враховуючи вплив на оборотність капіталу пито-
мої ваги статей поточних активів, було досліджено
галузеву структуру оборотних активів операторів
зв'язку у динаміці та проведено порівняльну оцінку
із загальноринковими тенденціями шляхом зістав-
лення галузевої структури балансу в частині оборот-
них активів із показниками статей балансу для
лідерів галузі (рис. 2).

Основну частину профінансованих поточних ак-
тивів підприємств галузі зв'язку становлять дебі-
торська заборгованість та грошові кошти, частки
яких враховуючи специфіку підприємств складають
50—60% та 20—30% відповідно.

Грошові кошти підприємств мобільного зв'язку
(МТС-Україна, Київстар) за аналізований період ско-
ротилися понад 50%, а їхня частка зменшилась до
13—22%, що обумовлює зниження показників
ліквідності даних підприємств.

Проблемність статті дебіторської заборгованості
у галузевому балансі пояснюється, у тому числі, за-
гальноекономічною ситуацією в країні,  про що
свідчать високі показники дебіторської заборгова-
ності — майже по усіх галузях господарства станов-
лять 55—60% оборотних активів. Разом з тим, ви-
переджаючі, у порівнянні з середньогалузевими,
темпи росту показників дебіторської заборгованості
у лідерів галузі свідчать про наявність специфічних
галузевих причин. Так, наприклад, за 1 півріччя 2014
року темп росту дебіторської заборгованості по "Ук-
ртелекому" склав 167%.

Надання послуг у кредит операторами телеко-
мунікаційного ринку широко використовується як
інструмент стимулювання збуту та розширення по-
питу на власні сервіси переважно у сегменті фізич-

них осіб. В умовах насиченого ринку та активної
конкуре нтної  боротьбі  за  клієнта оп ератори
збільшують використання кредитних схем оплати
власних послуг з одночасним пом'якшенням умов
надання такого кредиту. Так, один з найбільших
провайдерів проводового Інтернету "Воля-кабель"
надає право абоненту на порталі самообслугову-
вання самостійно "увімкнути" кредитний ліміт у
розмірі 100% вартості діючого пакету послуг. Ре-
алізуючи у такий спосіб схему постоплати за на-
дані послуги, підприємство безумовно збільшує
ризик несвоєчасних неплатежів. Проте, маючи
дієвий інструмент погашення дебіторської забор-
гованості — відключення зв'язку, та враховуючи
стримуючу дію на споживача витрат переходу від
одного провайдера до іншого (грошових витрат,
витрат часу), можна сказати, що постачальники
послуг зв'язку забезпечені важелями впливу в про-
цесі управління дебіторською заборгованістю за
надані послуги. Такі висновки підтверджують ре-
зультати дослідження практики управління обо-
ротним капіталом найбільших українських опера-
торів зв'язку.

Коефіцієнт відвернення оборотних коштів у де-
біторську заборгованість по телекомунікаційних
підприємствах складає 0,5—0,6. Як було зазначе-
но вище, значну частку в структурі непогашеної де-
біторської заборгованості за товари становлять
розрахунки з фізичними особами за надані послу-
ги, що використовуються операторами як засіб
стимулювання збуту. Особливої уваги заслуговує
аналіз причин формування дебіторської заборго-
ваності у лідера фіксованої телефонії ПАТ "Укр-
телеком", який використовує схему оплати по фак-
ту наданих послуг також при розрахунках за на-
дання споживачам універсальних послуг зв'язку.
В результаті таких дій структура дебіторської за-
боргованості по даному підприємству у розрізі
клієнтської бази дещо відрізняється в бік змен-
шення питомої ваги фізичних осіб (39,3%), та зро-
стання частки юридичних осіб і державних уста-
нов (відповідно 35,5% і 25,2%). Уповільнення по-
казників обороту дебіторської заборгованості ви-
магає оцінки впливу структури дебіторів на фінан-
сові показники підприємства. Аналіз фінансово-
економічних показників діяльності Укртелекому у
2012—2013 рр. засвідчив позитивну динаміку
щодо скорочення дебіторської заборгованості у
сегменті юридичних осіб на 22,1% та зростання
даного показника в сегменті державних установ
(+12,4%), що пояснюється специфікою розра-
хунків з даною категорією клієнтської бази. За-
довільні показники оборотності дебіторської за-
боргованості підприємства забезпечені переваж-
но високими показниками обороту саме дебіторсь-
кої заборгованості фізичних осіб, 3/4 якої мають
термін реалізації до 90днів. Також дебіторська за-
боргованість у сегменті фізичних осіб має найниж-
чу питому вагу заборгованості,  термін реалізації
якої складає понад рік, проте на особливу увагу
керівництва заслуговує стрімке її  зростання з
11,4% до 18,3% за рік, що матиме у перспективі
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Рис. 2. Використання оборотного капіталу  за галузями народного господарства
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ще більш негативні наслідки на фоні зниження
доходів населення та подорожчання послуг зв'яз-
ку. Щодо інших сегментів зазначимо, що частка
швидко реалізованої дебіторської заборгованості
(до 90 днів) у юридичних осіб складає 64,8% та
для державних установ становить лише 49,1%.
Разом з тим, високі показники дебіторської забор-
гованості телекомунікаційних підприємств мають
відносно не високі показники зменшення корис-
ності та характеризуються помірною часткою сум-
нівних боргів: від 11—15% для підприємств моб-
ільного зв'язку, і до 27% — у оператора фіксова-
ної телефонії. Частка списання безнадійної забор-
гованості виявляється ще на порядок нижчою та у
середньому наближається до 3% від первинної
вартості дебіторської заборгованості.

На увагу заслуговує думка експертів щодо наяв-
ності певного "природного" рівня зростання дебі-
торської заборгованості, який визначається рівнем
зростання телекомунікаційного ринку [5] та зумов-
лений технологічним аспектом його розвитку. У ре-
зультаті стрімкої зміни технологій передачі даних
змінюється структура телекомунікаційних послуг у
бік розширення використання мобильного доступу
й зростання мобільного трафику за рахунок спожи-
вання різного роду контенту. Споживачами цієї гру-
пи послуг переважно стає молодь як сегмент, що
найшвидше реагує на технологічні новації, проте він
не характеризується високими показниками платос-
проможності. Тому стратегію просування на ринок
нових послуг також можна розглядати як фактор
стимулювання росту дебіторської заборгованості у
операторів зв'язку.

Враховуючи передумови утворення дебіторської
заборгованості у операторів зв'язку можна визначи-
ти відповідні завдання управління: встановити обме-
ження прийнятного рівня дебіторської заборгова-
ності, визначивши можливі суми оборотних активів,
які можна відволікати у дебіторську заборгованість
по товарному кредиту щоб забезпечити необхідну
ліквідність балансу; планування обсягів дебіторсь-
кої заборгованості пов'язати з бізнес-цілями під-
приємства, тобто використовувати її як інструмент
створення й стимулювання попиту на нові високотех-
нологічні послуги, просування яких економічно виг-
ідне оператору; вибір умов продажу послуг, що за-
безпечать гарантоване надходження грошових
коштів; оцінювати платоспроможність клієнтів (юри-
дичних осіб) для корегування запланованих обсягів
реалізації послуг у кредит враховуючи попередню
платіжну дисципліну та ризики споживача (у т.ч. вик-
лючення з числа партнерів підприємств з високим
ступенем ризику); оцінювати альтернативні витрати
пов'язаних з дебіторською заборгованістю для ана-
лізу ефективності використання оборотного капіта-
лу підприємства.

ВИСНОВКИ
Зважаючи на актуальність проблеми дефіциту

джерел фінансування оборотних активів для вітчиз-
няних підприємств, вважаємо необхідним продов-
ження галузевих досліджень у напрямі обгрунтуван-

ня оптимальної структури капіталу з метою підви-
щення ефективності його використання. Мінливість
економічного і технологічного середовища зумов-
лює різноманітність та швидку зміну бізнес-моде-
лей господарської діяльності операторів зв'язку,
тому подальші дослідження у напрямі оптимізації
галузевої структури оборотного капіталу потребу-
ють грунтовних та масштабних емпіричних дослід-
жень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємства активно використовують інформаційні

системи та інформаційні технології у процесі підготовки
і прийняття управлінських рішень. Сучасні інформаційні
системи, побудовані на основі провідних інформаційних
технологій, дають можливість значно прискорити пошук
і обробку необхідної інформації, підвищити її значимість,
достовірність і надійність, що в свою чергу збільшує кон-
курентні переваги підприємства.
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AN ESTIMATION AND ANALYSIS OF EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IS IN THE PROCESS OF MANAGEMENT

У статті запропоновано методику розрахунку ефективності розширення функціональних мож-

ливостей діючої на підприємстві інформаційної системи управління шляхом впровадження

нового програмного забезпечення.

Іn the article is offered the method of calculation of effectiveness of functional possibilities

development of existing information management system in the enterprise by introducing new

software is suggested.
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Розробку і впровадження інформаційної системи
неможливо здійснити без капітальних вкладень на роз-
робку проектів виконання підготовчих робіт, придбан-
ня техніки, програмного забезпечення, підготовку
кадрів. Вартість інформаційної системи прямо пропор-
ційно залежність від кола охоплених автоматизацією
ділянок діяльності підприємства і становить від 0,5 %
до 2 % річного обороту для середніх і великих під-
приємств.
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Тому головним завданням при ухваленні рішення
про впровадження сучасної автоматизованої інформа-
ційної системи на підприємстві є оцінка економічних
вигод, які підприємство одержить від експлуатації такої
системи у порівнянні з витратами, необхідними для її
розробки і впровадження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми визначення економічної ефективності від
впровадження інформаційної системи управління у
підприємстві досліджувались низкою вітчизняних і за-
рубіжних вчених-економістів таких, як Н.Е. Василевсь-
ка, В.В. Євдокимов, В.І. Захарченко, С.В. Івахненков,
Т.Г. Камінська, Р. Каплан, Т. Мейор, Д. Нортон, В.В. Па-
юсова, Л.П. Полякова, М.С. Пушкар, Х.В. Середа,
К.Г. Скрипкин та ін.

Економічна ефективність визначається як відношен-
ня результату до витрат і часто використовується як як-
існа характеристика результативності будь-яких ново-
введень, у тому числі й впровадження нової чи удоско-
налення вже існуючої ІС підприємства.

Економічний ефект визначається як різниця дохо-
ду від діяльності та витрат на її здійснення, виражена в
грошовій формі. Цей показник використовується для
розв'язання задач вибору оптимального варіанту дій і,
по суті, конкретизує поняття ефективності.

Отже, визначення економічної ефективності фак-
тично являє собою зіставлення результатів, отриманих
від використання ІС, з витратами (у грошовому вира-
женні) на її впровадження й експлуатацію.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі проведеного аналізу наукових праць ви-

щезгаданих учених можна зробити висновок, що сьо-
годні не існує загальноприйнятого підходу до оцінюван-
ня ефективності інформаційних систем управління. По-
шук достовірних методів оцінки економічної ефектив-
ності використання ІС залишається відкритим і вимагає
додаткових досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Найчастіше автори пропонують визначати ефек-
тивність інформаційних систем на основі економічних
ефектів, отриманих після їх впровадження. При цьому
виділяють чотири види ефекту: економічний, науково-
технічний, соціальний та екологічний. Економічний
ефект може бути як потенційним, так і фактичним, у той
час як науково-технічний, соціальний та екологічний
ефекти можуть проявлятися лише потенційно. Сумарну
ефективність інформаційних систем у цьому випадку
розглядають як суму фактичного та потенційного
ефектів [8, с. 132].

При оцінці ефективності використання інформа-
ційної системи необхідно враховувати, що розроб-
ка і впровадження ІС включає ряд етапів, повний пе-
релік яких визначений відповідним державним стан-
дартом:

1) формування вимог до інформаційної системи;
2) розробка концепції ІС;
3) технічне завдання;

4) ескізний проект;
5) технічний проект;
6) робоча документація;
7) введення в експлуатацію;
8) супроводження ІС [9].
Перелік етапів може змінюватись у залежності від

особливостей підприємства і домовленості між розроб-
ником системи та її замовником.

Розробку і впровадження інформаційної системи
обліку можна вважати інноваційним проектом, оскіль-
ки інновація — це творчий процес у вигляді створення
нових споживчих вартостей, застосування яких вима-
гає від користувачів зміни звичайних стереотипів діяль-
ності, своїх навичок. Таке визначення поширюється на
новий продукт або послугу, спосіб їх виробництва, но-
вовведення у фінансовій, науково-дослідницькій та
інших сферах, будь-яке вдосконалення, що забезпе-
чує економію витрат або створює умови для такої еко-
номії.

Згідно з класифікаційними ознаками інновацій,
розробка і впровадження інформаційних технологій
обліку на підприємстві є організаційною інновацією,
яка призводить до перерозподілу облікових та управ-
лінських функцій, зниження витрат на організацію об-
лікового процесу, сприяє удосконаленню процесу
прийняття управлінських рішень [3, с. 54]. За кордо-
ном оцінку ефективності аналогічних інформаційних
систем здійснюють як розрахунок ефективності інно-
ваційного проекту.

Розглянемо основні вимоги, пропоновані фахівця-
ми-практиками до існуючих методик оцінки ефектив-
ності впровадження інформаційних систем.

Перелік традиційних вимог включає наступні:
1) метод оцінки ефективності повинен бути строго

обгрунтований, у ньому не повинно бути протиріч
змістовного й формального характеру (економічного,
математичного, логічного і т. д.);

2) метод повинен враховувати найважливіші влас-
тивості вихідної інформації, що використовується для
розрахунку показників ефективності (випадковий ха-
рактер зміни в часі техніко-економічних показників
інформаційної системи й різночасність витрат і до-
ходів);

3) метод повинен допускати тільки однозначне
тлумачення й підходити до різних класів систем уп-
равління з єдиних принципових позицій у різних га-
лузях народного господарства й на різних етапах
розробки, впровадження й функціонування систем
[7].

Крім того, методика проведення аналізу ефектив-
ності ІТ повинна мати порівняльний характер, зокрема,
в наступних аспектах:

— зіставлення впроваджуваної технології повинно
проводитися з уже існуючими на підприємстві система-
ми й технологіями з метою визначення ступеня оптимі-
зації процесів;

— зіставлення повинно проводитися з варіантами,
аналогічними по функціональності й галузевій прина-
лежності, представленими на ринку й впровадженими
на підприємствах-конкурентах, що пояснюється необ-
хідністю порівнювати власні рішення з рішеннями кон-
курентів;
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— методика повинна дозволяти виділяти із загаль-
ного підвищення ефективності виробництва частину,
пов'язану із впровадженням нової інформаційної сис-
теми.

Таким чином, методика оцінки ефективності впро-
вадження інформаційних систем управління повинна
мати комплексний характер: крім економії традиційно
виділених виробничих ресурсів підприємства (сирови-
на, енергія, праця та ін.), необхідно оцінювати приріст
видів ресурсів, які не відображуються у звітності (на-
приклад, інтелектуальний ресурс персоналу, організа-
ційний досвід, репутація підприємства, його конкурен-
тоспроможність).

Наразі для оцінки економічного ефекту від впровад-
ження інформаційних систем та технологій використо-
вується три групи методів:

— традиційні фінансові методики;
— імовірнісні методи;
— інструменти якісного аналізу.
При використанні якісних методів оцінки ефек-

тивності інформаційної системи для розробки сис-
теми показників необхідно залучати висококваліфі-
кованих спеціалістів, які мають достатній досвід ро-
боти в сфері інформаційних технологій і високий
рівень знань в галузі інноваційного менеджменту
(рис. 1).

Фінансові методи базуються на припущенні, що
інноваційний проект продукує грошовий потік, який
складається з двох частин: позитивної (дохід від реалі-
зації проекту) і негативної (інвестиції в проект). Проект
має строго визначені часові обмеження та передбачає
оцінку позитивного і негативного грошових потоків у
фіксовані дискретні моменти часу — звітні дати (місяць,
квартал, рік).

У разі визначення ефективності інформаційної си-
стеми обліково-аналітичного забезпечення управлін-
ня з використанням фінансових методів випадку, вит-
рати на її розробку і впровадження розглядаються як
інвестиції в інноваційний проект. Існує велика кількість

таких методів, але найчастіше застосовуються наступні
три з них:

1. NPV (Net present value) — чистий теперішній дохід
або чиста теперішня вартість.

2. IRR (Internal rate of return) — внутрішня нор-
ма прибутковості або внутрішня норма рентабель-
ності.

3. Payback — термін окупності інвестицій [4].
Найчастіше використовується фінансовий метод

NPV (Net present value). Якраз слово "теперішній"
(present) і показує нам, що в ньому наводиться дохід
від ІТ-проекту на даний момент, а не на суми в майбут-
ньому. NPV визначається за класичною формулою дис-
контування:

NPV = Ncf1 / (1 + Re) + ... + Ncfi / (1 + Re)*i   (1),
де Ncfi — чистий грошовий потік на i-тому інтервалі

планування; Re — ставка дисконтування (у десятково-
му виразі).

Чистий теперішній дохід показує, чи буде прибуток.
Якщо отриманий показник NPV більше нуля, це є пози-
тивним та означає, що проект принесе певні кошти (при-
ведені). Він відповідає на одне з головних питань — на-
скільки майбутні надходження виправдають сьо-
годнішні витрати на ІТ-проект.

Фактично внаслідок того, що рішення доводиться
ухвалювати сьогодні, всі майбутні грошові надходжен-
ня наводяться на даний момент часу. NPV показує, чи
варто взагалі замислюватися про певний ІТ-проект. Тож,
якщо NPV менше нуля, це означає, що економічного
прибутку від проекту не буде, відтак, ІТ-проект є недо-
цільним і його слід відхилити.

Після розрахунку чистого наведеного доходу за
формулою (1), у разі позитивного NPV, необхідно про-
вести аналіз ризику проекту. Після зіставлення величи-
ни ризику і величини NPV, можна робити висновок про
доцільність впровадження проекту інформаційної сис-
теми обліку.

На відміну від NPV — відносного показника, дру-
гий фінансовий метод -внутрішня норма прибутковості

Методи оцінки економічного ефекту від 

впровадження інформаційних систем 

Якісні 
 

Система збалансованих 

показників (Balanced 

Scorecard) 

Інформаційна економіка 

(Information Economics) 

Управління портфелем 

активів (Portfolio 

Management) 

Імовірнісні 

Справедлива ціна 

опціонів (Real Options 

Valuation) 

Прикладна інформаційна 

економіка (Applied 

Information Economics) 

Фінансові 

Річна економія від 

впровадження проекту 

(Ep) 

Чиста теперішня вартість 

(Net present value) 

Внутрішня норма 

прибутковості (Internal 

rate of return) 

Термін окупності 
інвестицій (Payback) 

Риc. 1. Групування підходів до оцінки ефективності

впровадження
Джерело: [6].
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або внутрішня норма рентабельності IRR (Internal rate
of ret urn), є абсолютним показником. Даний показник
ще називають внутрішньою ставкою повернення інвес-
тицій або ставкою прибутковості проекту — це значен-
ня коефіцієнта дисконтування, при якому NPV проекту
рівний нулю.

Якщо ми розуміємо, що NPV — приведений на да-
ний момент прибуток від проекту, який ми отримаємо,
то внутрішня ставка прибутковості — це та ставка бан-
ківського відсотка, при якій ми не отримаємо ніякого
прибутку. IRR визначає відсоткову ставку від реалізації
проекту, а потім порівнює цю ставку зі ставкою окуп-
ності з урахуванням ризику. Якщо розрахована
окупність перевищує окупність з урахуванням ризику,
то інвестиції мають сенс. IRR (внутрішня норма рента-
бельності) дозволяє порівнювати проекти з абсолютно
різним рівнем фінансування, з абсолютно різними
бюджетами.

Третій фінансовий показник — Рауbаск (термін
окупності проекту). По суті, це аналіз повернення за-
собів, виходячи з прийнятих у компанії максимальних
термінів окупності вкладень [4].

Кожен з цих методів має свої недоліки. Тому лише
розрахунок всіх трьох показників разом дає нам повне
розуміння економічного ефекту, який буде отримано від
проекту реалізації обліково-аналітичної системи забез-
печення управління.

У рамках даної методики знаходиться і система
збалансованих показників (Balanced Scorecard), у
якій традиційні показники фінансових звітів об'єдну-
ються з операційними параметрами, що створює до-
статньо загальну схему, яка дозволяє оцінити нема-
теріальні активи: рівень корпоративних інновацій,
ступінь задоволеності співробітників тощо. В зазна-
ченому методі параметри розглядаються з чотирьох
позицій: фінансової; задоволення потреб клієнтів;
внутрішніх процесів; також подальшого зростання і
навчання. Менеджери повинні зіставити перспективи
кожного з цих чотирьох напрямів із загальною стра-
тегією розвитку бізнесу.

Оскільки "система збалансованих показників", перш
за все, є інструментом формування стратегії управлін-
ня, вона рідко працює без безпосередньої участі керів-
ної ланки вищого рівня. Критики методології пред'яв-
ляють звинувачення в тому, що вона часто використо-
вується для виправдання будь-яких дій, а не для прове-
дення відчутних перетворень [7].

Методика інформаційної економіки (Information
Economics) орієнтована на об'єктивну оцінку портфеля
проектів та передбачає спрямування ресурсів в ті місця,
де вони приносять найбільшу користь. Ідея полягає в
тому, щоб змусити інформаційну службу і бізнес-ме-
неджерів розставити пріоритети і сформувати більш
об'єктивні висновки про стратегічну цінність окремих
проектів для бізнесу.

Керівникам ІТ-відділів і бізнес-менеджерам спо-
чатку необхідно скласти список з 10 головних чин-
ників, що впливають на процес ухвалення рішення, і
оцінити відносну важливість ("плюси") і ризик ("міну-
си") кожного з них для бізнесу. Для кожного підприє-
мства чинники будуть різними, причому вони можуть
змінюватися у міру зміни пріоритетів. Проекти в сфері

інформаційних технологій оцінюються з погляду заз-
начених чинників, що дозволяє отримати відносний
рейтинг кожного проекту в портфелі інформаційної
служби.

Таким чином, підхід "інформаційної економіки" —
це швидкий спосіб визначення пріоритетів витрат та по-
рівняння ІТ-проектів з бізнес-цілями. При цьому аналіз
ризиків хоч і є певною мірою суб'єктивним, але достат-
ньою мірою деталізований.

Методика управління портфелем активів (Port-
folio Management) увібрала в себе багато позитив-
них рис інших підходів оцінки ефективності. Для
досягнення кінцевої мети організаціям слід розгля-
дати співробітників інформаційної служби і ІТ-про-
екти не як витратну частину, а як активи, які управ-
ляються з позиції тих же принципів, що і будь-які інші
інвестиції [7].

Що ж до імовірнісного підходу в оцінці ефективності
інвестицій в ІТ, то в цих методах використовуються ста-
тистичні і математичні моделі, що дозволяють оцінити
вірогідність виникнення ризиків.

Метод справедливої ціни опціонів (Real Options
Valuation ) є досить складним (за його розробку була
отримана Нобелівська премія). При використанні ме-
тоду справедливої ціни опціонів проект розглядаєть-
ся з погляду його керованості вже в ході самого про-
екту. У будь-якому проекті виділяються п'ять пара-
метрів: дохід від проекту витрати проекту, складність
проекту, вартість підтримки рішення та життєвий
цикл впроваджуваної ІТ-системи. Потім оцінюється
ступінь можливого впливу на ці параметри в ході
реалізації проекту. Тож чим більше вплив на вказані
параметри, тобто потреба знижувати витрати або
складність проекту, тим вища оцінка проекту за да-
ним методом [4].

Прикладна інформаційна економіка (Applied
Information Economics) об'єднує досягнення теорії опц-
іонів, сучасної теорії управління портфелем активів,
традиційних бухгалтерських підходів і допоміжних ста-
тистичних методів, за допомогою яких можна виразити
невизначеність у кількісних оцінках, побудувати криву
розподілу очікуваних результатів, оцінити ризик повер-
нення інвестиції.

Нестабільність сучасних економічних умов функ-
ціонування підприємств, неможливість розробки точних
прогнозів фінансових і техніко-економічних показників
їх діяльності, недостатність інформації для врахування
інфляційних процесів заважає повноцінному викорис-
танню фінансових і імовірнісних методів.

На основі проведеного аналізу наукових джерел
можна зробити висновок, що для оцінки економічної
ефективності впровадження інформаційних систем об-
ліку на особливу увагу заслуговує кількісний підхід.

Українські вчені-економісти В.В. Євдокимов і
Н.Є. Василевська пропонують для оцінки ефективності
впровадження інформаційної системи управління за до-
помогою сучасних інформаційних технологій провести
розрахунки наступних показників:

— загальних капітальних витрат на впровадження
автоматизації;

— поточних витрат користувача, пов'язаних з авто-
матизацією облікових завдань;
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— річної економії від її впровадження;
— терміну окупності загальних капітальних витрат

[2; 6, с. 298—300].
В.В. Буряк пропонує на тактичному рівні управлін-

ня для аналізу умов функціонування автоматизованої
інформаційної системи використовувати показники, що
характеризують технічну і програмну забезпеченість
фахівців підприємства та відображають витрати на тех-
нічне, програмне та організаційне забезпечення інфор-
маційної системи [1].

На основі проведеного аналізу наукових джерел
можна зробити висновок, що для оцінки економічної
ефективності впровадження інформаційних систем об-
ліку на особливу увагу заслуговує кількісний підхід.

Розглянуті вище методи оцінки ефективності роз-
робки і впровадження інформаційної системи обліку
передбачають, що на підприємстві відсутнє автомати-
зоване ведення бухгалтерського обліку. Наразі, як пра-
вило, всі розвинуті підприємства, вже тривалий час ви-
користовують комп'ютерні системи обліку, побудовані
на основі програмних продуктів третього покоління. В
той же час ринок сучасних програмних засобів пропо-
нує широкий вибір програмних комплексів, які мають
компонентну структуру і дають можливість автоматизу-
вати облікову, аналітичну, планову діяльність і розроб-
ку управлінських рішень. Тому актуальним постає пи-
тання визначення ефективності впровадження нового
програмного продукту в інформаційну систему управ-
ління підприємством.

На сучасному етапі економічного розвитку у біль-
шості підприємств функціонують інформаційні системи
управління із вбудованою комп'ютерною формою
ведення бухгалтерського обліку. Стрімкий розвиток су-
часних інформаційних технологій і зростання вимог до
якості прийнятих управлінських рішень призводять
до необхідності заміни застарілого програмного за-
безпечення і розширення функцій існуючих систем
управління, тому важливим питанням є визначення ефек-
тивності заміни діючого програмного забезпечення на
більш прогресивне.

На основі проведеного дослідження сучасних нау-
кових джерел можна зробити висновок, що проблема
оцінки ефективності удосконалення програмного забез-
печення інформаційної системи управління не дослід-
жувалась. Різні фірми-розповсюджувачі програмного
забезпечення при розробці техніко-економічного про-
екту на впровадження своїх програмних продуктів для
обгрунтування техніко-економічної ефективності про-
екту використовують різні показники ефективності.
Тому виникає необхідність систематизації методики
розрахунку ефективності впровадження нового про-
грамного забезпечення інформаційної системи управ-
ління.

Ми пропонуємо такий розрахунок проводити в два
етапи:

1. Розрахунок абсолютних показників економічної
ефективності — визначення зниження річних трудових
і вартісних витрат на технологічний процес обробки
даних після впровадження нового програмного забез-
печення у порівнянні з базовим варіантом.

Абсолютним показником зниження трудових вит-
рат (t) виступає різниця між річними трудовими витра-

тами базового й проектованого варіантів обробки да-
них:

(2),

де — трудові затрати і-го відділу після впро-
вадження нового програмного забезпечення;

 — трудові затрати і-го відділу після впровад-
ження нового програмного забезпечення.

Отриманий ефект від впровадження нового про-
грамного забезпечення визначається як приріст чисто-
го прибутку:

(3),
де Е

р
 — річний ефект від впровадження нового про-

грамного забезпечення, грн.;
П

рп
 — додатковий прибуток підприємства, грн.;

 — сума податків, які необхідно сплатити з

додаткового прибутку.
2. Розрахунок економічної ефективності впро-

вадження нового програмного забезпечення інфор-
маційної системи управління на основі методу "по-
токів платежів" з використанням різницевого підхо-
ду.

Основні показники, що характеризують економіч-
ну ефективність:

— чиста теперішня вартість проекту;
— внутрішня норма прибутковості проекту;
— індекс рентабельності інвестицій;
— термін окупності інвестицій (простий і дисконто-

ваний).
Чиста теперішня вартість проекту (ЧТВ) для випад-

ку здійснення капіталовкладень одноразово на почат-
ку періоду впровадження програмного забезпечення,
тобто при його придбанні, розраховується за такою
формулою:

(4),

де ЧТВ — чиста теперішня вартість проекту
(грн.);

KВ — проектні капіталовкладення (грн.);
t — номер планового періоду (як плановий пері-

од може бути прийнятий місяць, квартал, півріччя,
рік);

T — термін використання (років);
i — ставка порівняння (дисконтування), що відпові-

дає плановому періоду (%);
B

t
 — вигоди проекту в рік t, (грн.).

Індекс рентабельності:

(5).

Термін окупності.

(6),

де Е
Р
 — отриманий ефект від впровадження нового

програмного забезпечення, грн.
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ВИСНОВКИ
Базуючись на критичному аналізі різноманітних

методик оцінювання ефективності використання сучас-
ного програмного забезпечення в управлінському про-
цесі, доведено, що найбільш повно можна оцінити всі
ефекти від впровадження за допомогою як абсолютних
показників, так і економічних ефектів.

Першим етапом на шляху визначення ефективності
є розрахунок абсолютних показників економічної ефек-
тивності, зокрема зменшення обсягу робочого часу пра-
цівників на технологічний процес обробки даних після
впровадження нового програмного забезпечення по-
рівняно з базовим варіантом.

Головний економічний ефект від такого впровад-
ження полягає у економії трудових і грошових ре-
сурсів за рахунок підвищення оперативності оброб-
ки інформації та підготовки управлінських рішень.
Розрахунок ефективності від впровадження у систе-
му управління підприємства таких програмно-мето-
дичних комплексів, побудований на дисконтуванні
грошових потоків.

Така економія забезпечується за рахунок:
— зниження трудомісткості обробки первинних до-

кументів і розрахунків;
— зниження витрат часу працівників на аналітичні

роботи;
— зниження витрат часу працівників на підготовку

звітних форм;
— скорочення чисельності службовців.
На наступному етапі запропоновано здійснювати

розрахунок економічної ефективності впровадження
нового програмного забезпечення інформаційної сис-
теми управління на основі методу "потоку платежів" з
використанням різницевого підходу.

Така методика дає можливість визначити доціль-
ність інвестування у проект з впровадження нового про-
грамного забезпечення в інформаційну систему управ-
ління підприємством в умовах ризику і невизначеності.

Особливість даного підходу полягає в тому, що
найчастіше здійснюється оцінювання проектів впро-
вадження інформаційних систем в цілому, однак нині,
коли майже на кожному підприємстві функціонують
інформаційні системи, швидкими темпами розвивають-
ся програмні засоби та інформаційні технології, зап-
ропоновано оцінювання проекту з розширення функ-
ціональних можливостей існуючих інформаційних си-
стем.

Таким чином, запропонована методика розрахунку
ефективності впровадження інформаційної системи
обліку дозволить враховувати кількісні і якісні ефекти
від впровадження інформаційної системи обліку, ризи-
ки проекту і приймати правильні управлінські рішення
щодо вибору проекту.
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THE SPECIFIC FEATURES OF THE SOCIALIZATION OF GLOBAL ECONOMY

В умовах глобалізації під впливом політичних, економічних, науково-технологічних, соціально-куль-
турних факторів світове господарство стає все більш інтегрованою соціально-економічною системою.
Cучасними ключовими тенденціями глобального економічного розвитку країн є: транснаціоналізація на-
ціональних економік та збільшення їх взаємозалежності; посилення регіональних та субрегіональних інтег-
раційних процесів; формування глобального інституційного середовища економічної діяльності; форму-
вання глобального ринку фінансів, товарів і послуг; формування глобального інформаційного простору;
послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики;
загальноцивілізаційний прогрес завдяки глобальній доступності ресурсів та технологічно-управлінських
інновацій; формування метапростору в умовах утворення та функціонування транснаціональних фінан-
сових телекомунікаційних та інших мереж; тяжіння суб'єктів світової економіки до єдиних цінностей, прин-
ципів, стандартів функціонування; забезпечення здійснення будь-якого виду діяльності в реальному мас-
штабі часу; перетворення знання на головний елемент суспільного багатства; імплементація та доміну-
вання в міжнародних та національних практиках універсальних ліберально-демократичних цінностей, в
першу чергу пов'язаних із забезпеченням прав людини; нерівномірний та нееквівалентний розподіл ви-
трат і доходів на глобальних ринках; соціалізація світової економіки.

In the context of globalization under act of political, economic, scientifically technological, social and cultural
factors a world economy becomes more integrated socio-economic system. Current trends in key global
economic development is: transnationalization of national economies and increase their interdependence;
strengthening regional and sub-regional integration processes; formation of global finance market, goods and
services; formation of a global information space; weakening the capacity of national states on the formation of
an independent economic policy; global civilization progress through the global availability of resources and
technological and managerial innovation; formation metaspace in terms of formation and functioning of
transnational financial and other telecommunication networks, tendency of actors of the global economy to
common values, principles and standards of operation; there is the providing the implementation of any activity
in real time; transformation of knowledge into the main element of social wealth; implementation and domination
in international and national practice universal liberal democratic values, especially related to human rights;
uneven and unequal distribution of costs and revenues in global markets; socialization of the global economy.

ВСТУП
У сучасних умовах глобального розвитку все

більшого значення в регулюванні світогосподарських
відносин набувають імперативи глобального розвитку,

Ключові слова: глобалізація, соціалізація глобального розвитку, імперативи глобального розвитку, по-
літичні імперативи, науково-технологічні імперативи, інформаційні імперативи, культурні імперативи,
імперативи людського розвитку, соціально-економічні імперативи.

 Key words: globalization, socialization of global economy, imperatives of global development, political
imperatives, technological imperatives, informational imperatives, cultural imperatives, imperatives of human
development, social — economical imperatives.

які являють собою обов'язкові, об'єктивно зумовлені
принципи поводження суб'єктів глобальної системи,
напрями, форми і методи господарювання, механізми,
інструменти і засоби їх реалізації, що мають обов'язко-



Інвестиції: практика та досвід № 22/201442

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вий характер і використовуються в межах створювано-
го правового поля, що відбиває суспільні глобальні інте-
реси. Ключовими сучасними імперативами глобально-
го розвитку є: політичні, науково-технологічні, інфор-
маційні, культурні, екологічні, соціально-економічні,
імперативи людського розвитку.

 Саме тому дослідження провідних наукових еконо-
мічних шкіл орієнтовані на виявлення імперативів гло-
бального розвитку та обгрунтування моделей оптималь-
ної системної взаємодії з виокремленням не тільки по-
зитивних впливів і наслідків глобалізації, а й все більш
руйнівних її проявів у різних контекстах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Соціально-економічна обумовленість сучасних гло-
бальних трансформацій знаходить своє відображення
в працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, зок-
рема вчених: Е. Азроянца, М. Делягіна, В. Іноземцева,
Д. Каллео, Е. Кочетова, Т. Левітта, Н. Моісеєва Л. Анто-
нюк, О. Білоруса, А. Гальчинського, І. Каленюк, І. Шко-
ли та ін. Проте перманентні динамічні середовищні зміни
та поглиблення глобальних суперечностей стимулюють
нові дослідження в сфері соціалізації глобального роз-
витку, спонукає до пошуків обгрунтованості у дослід-
ницьких узагальненнях, прогнозів щодо практичного
використання наукових висновків та рекомендацій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сучасні світогосподарські трансформації та поглиб-

лення глобальних протиріч знецінюють інструментарій
ефективного реагування держав на зміни параметрів
соціально-економічного їх розвитку, коли глобальна
конкурентоспроможність країн та регіонів визначаєть-
ся не стільки інноваційністю і структурно-збалансова-
ною економічною моделлю, скільки здатністю до само-
стабілізації, внутрішньої консолідації і пошуку опти-
мальних форм взаємодії. В таких умовах особливо ак-
туальними є наукові дослідження в сфері соціалізації
глобального розвитку, що в свою чергу підвищує об-
грунтованість дослідницьких узагальнень, прогнозів
щодо практичних висновків та рекомендацій.

У зв'язку з цим, метою даної статті є дослідження
імперативів соціалізації глобальної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Глобалізація економічного розвитку пов'язана з

невідворотною соціалізацією бізнесу, тобто потребою
все більш ретельного врахування його соціальних ас-
пектів. Мова йде про людський фактор функціонування
глобальної економіки, а саме: збереження умов для
існування людства на планеті, усунення наростаючих
асиметрій та попередження нових нерівномірностей у
розподілі та використанні споживчих благ, розвитку
різноманітних здібностей людини і т.д. Необхідно за-
значити, що соціалізація глобальної економіки прояв-
ляється також в соціальній переорієнтації виробництва
та гуманізації трудової діяльності. Все більшого значен-
ня набуває людський фактор суспільного розвитку і
відповідно   зростання ролі соціального чинника в еко-
номіках усіх цивілізованих країн. Тенденції соціалізації
пов'язані з формуванням постіндустріальної економіки,

з підвищенням ролі людини, її духовно-моральних яко-
стей і цінностей, здібностей, знань, досвіду у вироб-
ництві, які дозволяють їй активізувати свою діяльність
та визначити місце в економічній системі. Відбувається
переміщення акцентів переважно з інтересів держави
на інтереси індивіда.

 Таким чином, соціалізація глобальної економіки
стає ключовим імперативом глобального розвитку.

 Для виявлення напрямів та механізмів соціалізації
глобальної економіки розглянемо природу та склад
імперативів глобального розвитку.

На етапі якісних структурних трансформацій світо-
господарської діяльності рушійною силою глобально-
го розвитку стає система імперативів, яка включає: по-
літичні; науково-технологічні; інформаційні; культурні;
екологічні; імперативи людського розвитку та соціаль-
но-економічні.

Аналізуючи склад сучасних імперативів глобально-
го розвитку, необхідно в першу чергу відмітити, що по-
літичні імперативи глобального розвитку передбачають
трансформацію уніполярної моделі світоустрою, в яко-
му спостерігалося домінування США як лідера економ-
ічних і технологічних процесів, у поліполярну модель з
посиленням ролі регіональних інтеграційних блоків і
нових центрів світового економічного суперництва (Ки-
тай, Індія, Росія, країни близькосхідного регіону).

У свою чергу, науково-технологічні імперативи гло-
бального розвитку передбачають прискорення науко-
во-технічного прогресу країн через їх залучення до про-
цесу розроблення ключових інновацій та їх комерціалі-
зації [7, с. 87].

Щодо глобальних інформаційних імперативів, то
основною їхнього закономірністю є феномен інформа-
ційного глобалізму, який перетворює інформацію на
найважливіший економічний ресурс та спонукає країни
до масового впровадження в усі сфери людської жит-
тєдіяльності інформаційних технологій. Стимулюється
осмислення глобалізаційних процесів у парадигмі
"інформаційного суспільства", "нової економіки",
"віртуальної економіки".

Щодо культурних імперативів, то тут слід зазначи-
ти, що логіка глобалізацій них процесів у галузі культу-
ри підкоряється іншим законам, аніж в економіці, пол-
ітиці, фінансовій сфері. Це пов'язане з тим, що якщо го-
могенізація, універсалізація цивілізаційного матеріаль-
ного компонента можлива, то у сфері духовного стри-
мування досить проблематична. Єдиним можливим за-
собом взаємодії культур у сучасному світі стає діалог,
тобто рівне партнерство, де як логіка розуміння іншого
виступає принцип додатковості [5, с.19].

Щодо екологічних імперативів, то вони являють со-
бою обов'язкові, об'єктивно зумовлені принципи еко-
логічного поводження, напрями, форми і методи гос-
подарювання, механізми, інструменти і засоби їх реа-
лізації, що мають обов'язковий характер і використо-
вуються в межах створюваного правового поля, що
відбиває суспільні інтереси [4, с. 273].

Доцільність виділення імперативів людського роз-
витку пов'язана з тим, що на сьогоднішній день концеп-
ція людського розвитку стала одним з найкращих гума-
нітарних надбань людської цивілізації. Вчені вважають,
що зростаюче значення та ролі людського капіталу на
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етапі розбудови економіки знань, змінюють не лише
економіку, а й усі сфери суспільного буття. Нова роль
людини та її якостей, що формують людський потенціал,
зумовлюють потребу посилення гуманізації та соціалі-
зації економіки і суспільства. Це в свою чергу обумов-
лює необхідність зміни державних пріоритетів. Реаль-
ністю багатьох зарубіжних країн, які успішно розбудо-
вують "економіку знань" ("нову економіку"), є вагомі
здобутки у створенні передумов для розвитку людсь-
кого капіталу [3, с. 44—45].

 Щодо імперативів соціалізації глобальної еконо-
міки, то вони генеруються безпосередньо під впливом
середовища соціально-економічного розвитку, яке, в
свою чергу, включає три складові: модифікацію умов
та мотивацій трудової діяльності, професійний розви-
ток працівників, відтворення робочої сили.

Концепція зазначеної тріади формування імпера-
тивів соціалізації глобальної економіки полягає у тому,
що саме вони пов'язують між собою економічну та со-
ціальну сфери країн і світу в цілому. Адже економіка
являє собою взаємопов'язану сукупність галузей мате-
ріального виробництва та невиробничої сфери, ключо-
вою ланкою яких виступає працівник. Завдяки діяль-
ності працівників на підприємствах створюються мате-
ріальні блага та послуги, які використовуються для за-
доволення потреб у соціальній сфері не тільки праців-
ників, а й інших членів суспільства. Таким чином, трудо-
ва діяльність, що грунтується на використанні профе-
сійних здібностей працівників, забезпечує не лише
відтворення потенціалу самих працівників, а й задово-
лення різноманітних потреб усіх верств населення, що і
становить суть функціонування соціальної сфери. Ось
чому соціально-економічні імперативи формуються
саме у зазначених трьох ключових сферах діяльності
людей: власне трудовій діяльності, розвитку професій-
них здібностей працівників та розширеному відтворенні
робочої сили.

У свою чергу, трудова діяльність являє собою цілес-
прямовану діяльність людей зі створення матеріальних
і духовних благ, необхідних для задоволення потреб
окремої людини, підприємств і суспільства в цілому [1,
c. 755], яка потребує певної мотивації, тобто стимулів
окремої людини чи групи людей до дій, спрямованих на
досягнення цілей підприємства [1, c. 344].

Щодо розвитку професійних здібностей працівників,
то зв'язок між інвестиціями в розвиток працівників і ди-
намікою економічного зростання підтверджується чис-
ленними дослідженнями. Так, за оцінками, виконаними
на даних 58 країн, підвищення загальної освіти за один
рік може призвести до зростання ВВП на 3 % [7, с. 283].

Інвестиції в освіту забезпечують підвищення продук-
тивності факторів виробництва. Вищий рівень писем-
ності дозволяє робітникам засвоювати передову техно-
логію, активніше виявляти творчу ініціативу. Хоч ТНК
не чинять прямого впливу на функціонування системи
середньої освіти, все ж іноді вони змушені організову-
вати або фінансувати курси початкової освіти для пер-
соналу, який працює в них.

Нарешті завершальною ланкою тріади генерації гло-
бальних соціально-економічних імперативів виступає
складний процес відтворення робочої сили, якому при-
таманні ряд особливостей в сучасних умовах. По-пер-

ше, цей процес усе більше перетворюється у розвину-
тих країнах і транснаціональних корпораціях на склад-
ну і різноманітну діяльність з управління людськими
ресурсами [2, c. 81].

По-друге, завдяки новим поглядам на відтворення
робочої сили в рамках концепції людського ресурсу в
розвинених країнах були обгрунтовані новітні підходи
до нарощування конкурентоспроможності національних
економік. Йдеться про усвідомлення вирішальної ролі
освіти в економічному розвиткові країн, посилення пря-
мої взаємозалежності між розвитком людини і підви-
щенням продуктивності праці, підвищення рівня ефек-
тивності функціонування невиробничої сфери і т.д.

По-третє, відтворення робочої сили в умовах пост-
індустріалізму пов'язується із суттєвою зміною соціаль-
ної структури суспільства, критеріїв оцінки якості жит-
тя, поширенням практики соціального партнерства.
Жорстка класова структура індустріального суспільства
у розвинених країнах не зникає, однак поступово поз-
бавляється антагоністичного характеру і доповнюється
формуванням різноманітних професійних груп і поси-
ленням взаємозв'язків як всередині груп, так і між ними.

Серед показників якості життя зменшується значення
матеріально-фінансових індикаторів, однак зростає роль
обсягу отриманих індивідумом спектра соціальних послуг:
освітніх, медичних, мистецько-культурних, що стають не
тільки необхідними, а й доступними для все більш широ-
ких верств населення. Нарешті соціальне партнерство стає
все більш дієвим інструментом розв'язання гострих соц-
іальних проблем та реалізації сучасної соціальної політи-
ки, забезпечення ефективної взаємодії провідних соціаль-
них сил з урахуванням їхніх інтересів.

Дослідження взаємодії імперативів та середовища
глобального розвитку дозволяє визначити форми со-
ціалізації глобальної економіки.

У сучасних умовах імперативами (формами) соціа-
лізації глобальної економіки являються: інтелектуалі-
зація праці, віртуалізація трудової діяльності, профе-
сіоналізація та саморозвиток працівників, економічна
демократизація.

Інтелектуалізація праці являє собою використання
різноманітних інновацій в трудовій діяльності та поси-
лення її творчого характеру.

Вважають, що інтелектуальна праця є постійною
діяльністю, що характеризується методологічними і
методичними розробками, новими ідеями, дослідами,
комбінуванням, удосконаленням, винахідливістю, цим
самим стимулюючи прогрес та інтенсифікацію вироб-
ництва й гальмуючи об'єктивну дію закону спадної
віддачі ресурсів [6, с. 41].

В умовах глобального розвитку все більшого впливу
набувають наступні закономірності трудової діяльності:
структурні зрушення професійно-кваліфікаційного скла-
ду працівників унаслідок науково-технічного розвитку
світової економіки, старіння робочої сили та все ширше
залучення до роботи жінок, а також посилення ролі кор-
поративної культури та впливу крос-культурних характе-
ристик на процес спільної праці та її результатів.
Найбільш дієвим імперативом опанування зазначених
закономірностей стає віртуалізація праці, яка являє со-
бою відокремлення робочих місць окремих працівників
від компанії за обопільною згодою з керівництвом та за-
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безпечення ефективного зв'язку між ними завдяки вико-
ристанню електронних комунікацій в режимі on-line. Про-
відною формою віртуалізації трудової діяльності стала
дистанційна зайнятість, масштаби і темпи поширення якої,
передусім у розвинених країнах світу, є значними і ма-
ють тенденцію до зростання. За наявними оцінками, в
європейських країнах частка працівників, що може пе-
ребувати у стані дистанційної зайнятості, становить від
10 до 22 % від загальної чисельності зайнятих.

Професіоналізація та саморозвиток працівників яв-
ляють собою раціональне поєднання фундаментальної
та професійної підготовки, постійне самовдосконален-
ня працівника протягом всього його життя.

Професійний розвиток працівників є важливою умо-
вою успішної діяльності будь-якої компанії на сучасно-
му етапі глобального розвитку, коли прискорення нау-
ково-технічного прогресу призводить до швидких змін
і вимог до професійних знань, умінь і навиків.

Необхідно підкреслити, що сучасне технологічне
удосконалення спрямоване на прогресивну зміну харак-
теру, змісту праці та ролі працівника безпосередньо у
виробничому процесі. Від професійного розвитку пра-
цівників та їх кваліфікації все більш стають залежними
продуктивність праці, новітні технологічні досягнення
та ресурсозберігаючі технології. Високий рівень квалі-
фікації працівників дозволяє створити не тільки нове
обладнання, а й ефективно його застосовувати та вдос-
коналювати у процесі виробництва.

Конкурентоспроможність та інноваційний потенціал
країни значною мірою залежать від професійної кваліфі-
кації працівників. Саме професійна освіта є чинником, що
здатний створювати стабільний запас кваліфікації праців-
ника та надасть змогу оперативно реагувати на швидкоп-
линні зміни технологій виробництва. В свою чергу, система
професійного розвитку працівників повинна орієнтуватися
на забезпечення безперервної освіти, оскільки в сучасних
умовах процес морального старіння знань відбувається
дуже швидко, особливо в науково-технічних галузях.

Щодо економічної демократизації, то вона являє
собою розширення участі висококваліфікованих пра-
цівників у прийнятті ключових соціально-економічних
рішень і контролі за діями керівництва підприємств та
органів місцевої та державної влади.

ВИСНОВКИ
Соціалізація світової економіки безперечно є однією

з новітніх ключових тенденцій глобального розвитку і
являє собою процес врахування соціальних факторів фун-
кціонування глобальної економіки, а саме: збереження
умов для існування людства на планеті, усунення нароста-
ючих асиметрій та попередження нових нерівномірностей
у розподілі та використанні споживчих благ, розвитку
різноманітних здібностей людини, соціальній переорієн-
тації виробництва та гуманізації трудової діяльності. Не-
обхідно підкреслити, що процеси соціалізації глобальної
економіки пов'язані з підвищенням ролі людини, її духов-
но-моральних якостей і цінностей, здібностей, знань, дос-
віду у виробництві, які дозволяють їй активізувати свою
діяльність та визначити місце в економічній системі.

За таких умов особливого значення набувають імпе-
ративи соціалізації глобальної економіки, які генерують-
ся безпосередньо під впливом середовища соціально-

економічного розвитку, що в свою чергу включає три
складові: модифікацію умов та мотивацій трудової
діяльності, професійний розвиток працівників, відтво-
рення робочої сили.

У свою чергу дослідження взаємодії імперативів та
середовища глобального розвитку дозволяє визначити
наступні форми соціалізації глобальної економіки: інте-
лектуалізацію праці, віртуалізацію трудової діяльності,
професіоналізацію та саморозвиток працівників, еко-
номічну демократизацію.

Література:
1. Большой экономический словарь / Под. ред.

А.Н. Азриэлена. — 3-е изд. Стереотип.  — Москва: Ин-
ститут новой экономики, 1998. — 864 с.

2. Глобальна економіка ХХІ століття: людський
вимір: монографія / Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М.,
Колот А.М.; За заг. ред. Д.Г. Лук'яненка, А.М. Поручни-
ка. — Київ: КНЕУ, 2008.

3. Колот А.М. Соціально — трудова сфера: стан
відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія.
— Київ: КНЕУ, 2010. — 251 с.

4. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управлін-
ня персоналом: навчальний посібник. — К., Кондор. —
2003. — 296 с.

5. Поручник А.М. Національний інтерес України:
економічна самодостатність у глобальному вимірі: мо-
нографія. — К.: КНЕУ, 2008.

6. Сем'янчук П.O. Інтелектуалізація праці у стратегії
зростаючої економії від масштабу виробництва /
П. Сем'янчук // Світ фінансів. — 2008. — № 3 (16). —
С. 37—46.

7. Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічно-
го розвитку: монографія. — К.: КНЕУ, 2009. — 302 с.

References:
1. Azryelena, A.N. (1998), Bol'shoj ekonomycheskyj

slovar' [Large dictionary of Economics], 3rd ed, Stereotyp,
Moskow, Russia

2. Luk'ianenko, D.H. Poruchnyk, A.M. and Kolot, A.M.
(2008), Hlobal'na ekonomika XXI stolittia: liuds'kyj vymir:
monohrafiia [The global economy of the XXI Century: The
Human Dimension: monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.

3. Kolot, A.M. (2010), Sotsial'no-trudova sfera: stan
vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku: monohrafiia
[Social — labor issues: state of relations, challenges and
trends: monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.

4. Krushel'nyts'ka, O.V. Mel'nychuk, D.P. (2003),
Upravlinnia personalom: Navchal'nyj posibnyk [Human
resources management: tutorial], Kondor, Kyiv, Ukraine.

5. Poruchnyk, A.M. (2008), Natsional'nyj interes Ukrainy:
ekonomichna samodostatnist' u hlobal'nomu vymiri:
monohrafiia [National Interest Ukraine: economic self-
sufficiency at a global level: monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.

6. Sem'ianchuk, P.O. (2008), "Intellectual labor
strategy in the growing economies of scale", Svit finansiv,
vol. 3 (16), pp. 37—46.

7. Stoliarchuk, Ya.M. (2009), Hlobal'ni asymetrii
ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia [Global asymmetry
of economic development: monograph], KNEU, Kyiv,
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 21.10.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

45

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах конкуренції нематеріальні акти-

ви (НМА) є одним з основних ресурсів ведення бізнесу.
Окремі керівники НМА приділяють менше уваги, ніж
фінансовим і матеріальним активам. Проте немате-
ріальні активи здатні приносити дохід як у короткост-
роковій, так і у довгостроковій перспективі. Завдяки ви-
користанню нематеріальних активів збільшується рин-
кова вартість та підвищується інвестиційна приваб-
ливість підприємств. З огляду на це особливої актуаль-
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ності набувають питання підвищення якості обліку не-
матеріальних активів з метою створення необхідного
обліково-інформаційного забезпечення для ефективно-
го управління об'єктами права інтелектуальної влас-
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського
обліку нематеріальних активів присвячені роботи таких
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науковців, як В.В. Бабич, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
В.П. Завгородній, І.Ю. Кравченко, А.М. Кузьмінський,
Н.М. Малюга, М.І. Баканов, П.С. Безруких, Я.В. Соко-
лов, А.Д. Шеремет, Д.Г. Шорт, С.В. Шульга, В.С. Ше-
лест та інші. Визнаючи значний внесок цих вчених, слід
зазначити, що з розвитком інноваційної економіки ви-
моги щодо досконалості та повноти обліку об'єктів пра-
ва інтелектуальної власності суттєво посилюються.
Підгрунттям правильності відображення в обліку
об'єктів права інтелектуальної власності має стати гар-
монізація чинних правових та фінансових нормативних
актів, оскільки подальша їх неузгодженість та неконк-
ретизованість призводить до неправильної їх ідентифі-
кації та, як наслідок, допущення помилок у обліку.

Постановка завдання полягає в уточненні сутності
поняття "роялті", розгляді специфіки ідентифікації та
обліку авторського та суміжних з ним прав, а також по-
шуку шляхів удосконалення методичного інструмента-
рію формування обліково-інформаційного забезпечен-
ня ефективного управління нематеріальними активами
суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтелектуальна власність у звичайному розумінні —
це право на результат творчої праці. Право неможливо
сприймати на дотик, тому об'єкти права інтелектуаль-
ної власності загальновизнано складовими нематеріаль-
них активів суб'єктів господарювання [2, с. 171—177].

Методологічні основи обліку нематеріальних активів
та відображення їх у фінансовій звітності визначаються
П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" [8], МСБО 38 "Немате-
ріальні активи" [6] та п.14.1.120 Податковим кодексом
України (далі — ПКУ) [7]. Так, згідно з П(С)БО 8, нема-
теріальні активи — це немонетарний актив, який не має
матеріальної форми, може бути ідентифікований та ут-
римується підприємством з метою використання більше
одного року (або одного операційного циклу, якщо він
перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміні-
стративних цілях чи надання в оренду іншим особам [8].

За МСФЗ 38 нематеріальні активи — немонетарні
активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути
ідентифіковані [6].

Водночас згідно з п. 14.1.120 ПКУ нематеріальні ак-
тиви — право власності на результати інтелектуальної
діяльності, у тому числі промислової власності, а також
інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності
(інтелектуальної власності), право користування майном
та майновими правами платника податку в установленому
законодавством порядку, у тому числі набуті в установле-
ному законодавством порядку права користування при-
родними ресурсами, майном та майновими правами [7].

Отже, головною умовою визнання об'єкта права інте-
лектуальної власності нематеріальним активом є його
обов'язкова ідентифікація. Від того, наскільки правиль-
но буде ідентифікований об'єкт інтелектуальної влас-
ності, залежить його вартість та облік у відповідних рег-
істрах. Саме тому ідентифікацію об'єктів права інтелек-
туальної власності слід визнати базисом, тобто основою
організації обліку нематеріальних активів [5, с. 13—19].

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності виз-
начено ст. 420 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) [11].

Серед загального переліку об'єктів права інтелекту-
альної власності особливе місце займає авторське пра-
во та суміжні з ним права. Авторське право в об'єктивно-
му розумінні являє собою сукупність правових норм, що
регулюють коло суспільних відносин зі створення та ви-
користання творів науки, літератури і мистецтва. В суб-
'єктивному розумінні авторське право — це особисті не-
майнові та майнові права, які виникають у автора в зв'яз-
ку зі створенням ним твору і охороняються законом. Зав-
данням авторського права є встановлення найсприятли-
віших правових умов для творчої діяльності, забезпечи-
ти доступність результатів цієї діяльності всьому суспіль-
ству. Суміжні права є сукупністю цивільно-правових норм,
що регулюють відносини з використання виконань творів,
фонограм, відеограм та програм мовлення і які разом з
нормами авторського права складають єдиний інститут
права інтелектуальної власності — інститут авторського
права і суміжних прав [10].

Суб'єктами авторського права є автори творів, їх спад-
коємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали
свої авторські майнові права. Об'єктами авторського пра-
ва є твори у галузі науки, літератури і мистецтва [3].

Особисті (немайнові права) — це право авторства,
право на авторське ім'я, право на захист твору від усяких
перекручувань, право опублікування твору (обнародуван-
ня), право на захист твору і репутації автора безстроко-
во. Право авторства полягає в тому, що тільки справжній
творець має право називати себе автором твору, а всі інші
особи, що використовують твір, зобов'язані зазначати
ім'я його автора. Право авторства закріплює факт ство-
рення даного твору конкретною особою, а це має зна-
чення для суспільної оцінки як твору, так і особи автора.

Майнові права — це виключні права на використан-
ня твору, тобто право відтворювати його, поширювати,
привселюдно показувати, привселюдно виконувати,
повідомляти для загального видання в ефір або по ка-
бельній мережі, перекладати тощо, а також одержува-
ти авторську винагороду. Розмір винагороди встанов-
люється договорами, а в законі визначаються лише
мінімальні ставки.

 Суміжні права — це права виконавців на результати
творчої діяльності, їх спадкоємців та осіб, яким на закон-
них підставах передано суміжні майнові права щодо ви-
конання, права виробників фонограм, відеограм, їх спад-
коємців (правонаступників) та осіб, яким на законних
підставах передано суміжні майнові права щодо фоног-
рам і відеограм, а також організацій мовлення та їх пра-
вонаступників, які охороняються авторським правом.

Строки чинності суміжних прав визначаються стат-
тею 456 Цивільного кодексу України. Майнові права ви-
конавців охороняються протягом 50 років, починаючи з
1 січня року, наступного за роком здійснення першого
запису виконання, а за відсутності такого запису — з 1
січня року, наступного за роком здійснення виконання.
Особисті немайнові права охороняються безстроково.
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності
на фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят років,
що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її
опублікування, а за відсутності такого опублікування —
протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення, з 1 січня
року, наступного за роком вироблення фонограми, віде-
ограми. Права організації мовлення охороняються про-
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тягом 50 років, починаючи з 1 січня року, наступного за
роком першого здійснення передачі (програми) [11]. За-
коном в окремих випадках можуть встановлюватися інші
строки чинності суміжних прав.

Законодавство про авторське право і суміжні права
виходить з того, що авторське право існує незалежно
від суміжних прав, тоді як суміжні права існують тоді,-
коли є авторське право на твір. Авторське право є пер-
винною категорією, а суміжні права — вторинною.
Суміжні права не лише залежать від авторського права,
але й не існують без них [1].

Під час здійснення операцій по придбанню авторсь-
ких та суміжних прав, між власником прав (ліцензіаром)
та покупцем (ліцензіатом) виникають відносини з приводу
отримання доходів (у вигляді роялті) та понесення витрат.

Відповідно до ПСБО 15 "Дохід", роялті — це будь-
який платіж, отриманий як винагорода за користування
або за надання права на користування будь-яким ав-
торським та суміжним правом на літературні твори, тво-
ри мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні про-
грами, інші записи на носіях інформації, відео- або
аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для ра-
діо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, за-
реєстрованим знаком на товари і послуги чи торговель-
ною маркою, дизайном, секретним кресленням, модел-
лю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо
промислового, комерційного або наукового досвіду
(ноу-хау) [9]. В той же час, ліцензіат (платник роялті)
відносить такі платежі та витрати на придбання немате-
ріальних активів, за виключенням тих, що амортизують-
ся, до витрат при визначенні об'єкту оподаткування,

керуючись пп. 140.1.2, п. 138.1 и пп. 138.1.1 ПКУ та дот-
римуючись наступних умов:

— витрати відносяться в повному розмірі, якщо ро-
ялті сплачується на користь резидента — платника по-
датку на прибуток на загальних засадах;

— витрати відносяться в розмірі, що не перевищує
4% доходу від реалізації продукції (без урахування ПДВ
та акцизного збору) за попередній рік, за умови, що
роялті сплачується на користь нерезидента [7].

Важливо пам'ятати, що роялті визначаються лише при
існуванні документального підтвердження здійснення опе-
рацій, якими вони були викликані, зокрема ліцензійного до-
говору, платіжних доручень, бухгалтерської довідки [12].

Податковим кодексом України передбачений на-
ступний механізм оподаткування операцій по наданню
права користувачам авторських та суміжних з ним прав
доходів (рис. 1).

Слід наголосити, що Верховною Радою України
прийнято Закон України "Про запобігання фінансової
катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні" від 27.03.2014 № 1166-VII [4], яким
змінено порядок оподаткування пасивних доходів —
дивідендів, процентів, роялті та інвестиційних доходів.

Оподаткування пасивних доходів, отриманих фізични-
ми особами протягом звітного місяця, здійснюватиме по-
датковий агент за ставкою 15 %. У свою чергу отримувач
таких доходів повинен буде здійснити річний перерахунок.
Оподатковуватимуться пасивні доходи за ставками 15%,
20% та 25% в залежності від їх загальної суми під час
проведення річного перерахунку, результати якого зазна-
чаються громадянами в податковій декларації.
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операцій по наданню права 
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Рис. 1. Механізм оподаткування операцій по наданню права

користувачам авторських та суміжних з ним прав
Джерело: бачення автора.
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Так, якщо отриманий дохід не перевищив 204 прожит-
кових мінімуми (а у 2014 році — це 248 472 грн.), ставка
податку складатиме 15%. Якщо сума доходу сягає від 204
до 396 прожиткових мінімумів (від 248 472 грн. до 482 328
грн.), до суми перевищення застосовуватиметься вже 20%.

У разі отримання пасивного доходу понад 396 про-
житкових мінімумів ставка, за якою оподатковувати-
меться сума перевищення, становить 25%.

Під час річного перерахунку нарахований до спла-
ти податок зменшується на суму, яка вже була утрима-
на податковими агентами. Отриману позитивну різни-
цю податку платник повинен включити до річної подат-
кової декларації.

Водночас згідно з пп. 196.1.6 ПКУ виплата роялті,
що здійснюється емітентом, в грошовій формі чи у
формі цінних паперів — не виступає об'єктом оподат-
кування ПДВ. Проте частина платежів за використання
об'єктів права інтелектуальної власності не є роялті і,
отже, є об'єктами обкладення ПДВ.

ВИСНОВКИ
З метою попередження заниження зобов'язань з

ПДВ вважаємо за необхідне в ПКУ уточнити поняття
роялті, як доходу отриманого за надання права вико-
ристання об'єктів інтелектуальної власності.

Запровадження на практиці поданих пропозицій
дозволить:

— підвищити якість ведення обліку авторських та
суміжних з ними прав;

— підвищити контроль за доходами від операцій з
набуття авторськими та суміжними з ними правами;

— забезпечити динаміку росту податкових надход-
жень від операцій з авторськими та суміжними з ними
правами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основними умовами успішного функціонування

вітчизняних підприємств на шляху інтеграції у світову
економіку є досягнення ними високого рівня конкурен-
тоспроможності та забезпечення своїх конкурентних
переваг. Тому на сучасному етапі становлення та роз-
витку ринкової економіки України оцінка конкурентос-
проможності підприємства та продукції, яку воно випус-
кає, є необхідним елементом процесу управління
підприємством.

УДК 339.137.2:338

Т. В. Хворост,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції,
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF OF DAIRY
ENTERPRISES AND THEIR PRODUCTS

У статті проведено аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств та їх про-

дукції, проаналізовано різні підходи та виявлено ті, які мають найбільший інтерес для оцінки

конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, зроблено спробу визначення показ-

ника оцінки фактичної інтегральної конкурентоспроможності підприємства.

The paper analyzed the methods for assessing the competitiveness of enterprises and their

products. We have analyzed the different approaches and found that those with the greatest interest

for assessing the competitiveness of dairy enterprises. We have attempted to assess the actual

determination of the integral competitiveness.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспро-
можність продукції, молокопереробні підприємства, конкурентні переваги.

Key words: competitiveness, competitiveness of enterprises, competitiveness of products, dairy enterprises,
competitive advantages.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ

Вивченням питання методології та методів оцінки
конкурентоспроможності займаються багато вітчизня-
них та зарубіжних вчених економістів, це: І.М. Лифиц [5],
Р.А. Фатхутдинов [1], Б.В. Буркінський [6], В. А. Павло-
ва [4], М.Г. Долинская, И. Соловьев [7], А.В. Коротков
[8], О.С. Шевельова [9] та багато інших.



Інвестиції: практика та досвід № 22/201450

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз методології оцінки кон-

курентоспроможності учасників господарської діяль-
ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
 При оцінці конкурентоспроможності підприємства

використовуються, головним чином, методи, основані на
номенклатурі показників. В зв'язку з тим, що конкурен-
тоспроможність підприємства залежить від великої
кількості показників, вплив деяких з них не дає можли-
вості робити узагальнені висновки, у цьому випадку рац-
іональніше вивчити вплив різноманітних груп показників,
а потім визначати інтегральну характеристику об'єкту.
Необхідно відмітити, що основними у номенклатурі по-
казників є показники якості. Так, для харчової промис-
ловості істотний вплив здійснюють такі показники як спо-
живацькі та біологічні властивості, фізико-хімічний склад,
екологічність, ергономічність, строк придатності.

З метою визначення положення підприємства на рин-
ку відносно своїх конкурентів та визначення його кон-
курентних переваг В.А. Павлова [4] об'єднує показники
конкурентоспроможності в однорідні групи (блоки) за
різними направленнями діяльності, а саме: маркетингові,
ресурсні та цінові, а також групу показників, які харак-
теризують ефективність діяльності підприємства.

На наш погляд, для молокопереробних підприємств
серед існуючих методів оцінки конкурентоспроможності
найбільший інтерес можуть являти методи, які засновані
на номенклатурі показників, що дозволяють давати
кількісну оцінку конкурентоспроможності. Розглянемо
деякі з цих методів, які, на нашу думку, можуть ефек-
тивно застосовуватись та давати достатньо точну оцінку
конкурентоспроможності об'єктів.

Для оцінки конкурентоспроможності продукту у
якості одного з таких методів може бути запропонова-
но модифікований метод середньозважених арифметич-
них показників, який враховує одиничні показники
якості. Цей метод широко використовується серед нау-
ковців, зокрема І. Кононенком [2], В.А. Павловою [4] та
Р.А. Фатхутдіновим [1]. Метод засновано на співстав-
ленні ціни продукту та корисного ефекту — інтеграль-
ного показника якості, котрий включає в себе систему
окремих показників якості, що задовольняють конкрет-
ну потребу. Алгоритм аналізу конкурентоспроможності
продукту передбачає наступні етапи розрахунків:

— вибираються найбільш значимі для оцінки рівня
конкурентоспроможності продукту показники її якості
{q

i j
},  де i=1,..m  — індекс показника якості,  m  —

кількість показників, j=1,..n — індекс продуктів, що по-
рівнюються, n — кількість продуктів, що порівнюються;

— встановлюються нормативні значення показників
конкурентоспроможності {qн

ij
};

— розраховується відносні показники {f
ij
};

— встановлюється вагомість показників {α
і
} ,

i=1,..m, виходячи з їх важливості у забезпеченні конку-
рентоспроможності.

Наступним етапом є розрахунок суми множень ко-
ефіцієнтів вагомості на відповідні відносні показники
якості для кожного продукту, що порівнюється. Ця ве-
личина (1) називається середньозваженим показником
одиничних показників якості.

 

ij

m

i

ij fp *
1

∑
=

= α , j=1,..n (1).

Заключним шагом є розрахунок такої величини як
ціна одиниці середньозваженого показника якості (2)
[34].

 
jjj pс /=η , j=1,..n (2).

де с
j
 — зіставна ціна j продукту.

За результатами розрахунків робиться висновок
щодо конкурентоспроможності продукту, при цьому
вважається, що більш конкурентна та продукція, у якої
ціна одиниці середньозваженого показника якості
менша.

У роботі В.Д. Нємцова та Л.С. Довганя перевага
надається таким підходам до оцінки конкурентосп-
роможності  підприємства:  метод,  заснований на
теорії ефективної конкуренції;  метод бенчмаркінгу;
підходи до оцінки конкурентоспроможності підприє-
мства, які пов'язують її  рівень з показниками якості
(конкурентоспроможності )  продукці ї ,  що випус-
кається [3].

Вказані методи кардинально відрізняються за своєю
сутністю та базою формування показників конкурентос-
проможності від, методів розглянутих нами вище. Згідно
з теорією ефективної конкуренції, найбільш конкурен-
тоспроможними є підприємства, де найкраще організо-
вана робота всіх підрозділів. Оцінка ефективності ро-
боти кожного підрозділу передбачає оцінку ефектив-
ності використання ресурсів підприємства. В основі ме-
тоду лежить оцінка чотирьох групових показників або
критеріїв конкурентоспроможності.

У випадку неможливості застосування більш точ-
них кількісних методів оцінки, інтегральний показник
конкурентоспроможності продуктів можна отримати,
використовуючи експертний метод з урахуванням ва-
гомості показників, який застосовується І.М. Ліфіцем
[5], В.А. Павловою [4], але найбільш детально в своїй
роботі його описав Р.А. Фатхутдінов [1]. Після фор-
мування експертної групи, як правило 5 чоловік, бу-
дується система балів для оцінки конкурентоспромож-
ності. Кожному показнику конкурентоспроможності,
якими,  як правило,  є система окремих показників
якості {q

ij
}, формуючих корисний ефект, та ціна про-

дукту, експерт може надати від 1 до 5 балів. Вагомість
n показників встановлюється від n до 1, так, у випадку
чотирьох показників від 4 до 1, а у випадку 5 — від 5
до 1. Конкурентоспроможність продукту визначаєть-
ся експертними оцінками по кожному показнику та
може бути розраховано в загальному вигляді в на-
ступній формулі:

 

∑∑
= =

=
n

j

m

i

ijjТ q
m

K
1 1

*
*5

1
α (3),

де i=1,..m — кількість експертів; j=1,..n — кількість
показників;

α
j
 — вагомість j-го показника; 5 — максимально

можлива оцінка.
Верхня та нижня границі значень конкурентоспро-

можності продукту, які встановлюються п'ятьма експер-
тами по 5 бальній системі для n показників, визначають-
ся за формулами:

 1...)1(max ++−+= nnK (4);

 
[ ]1...)1(

5

1
min ++−+= nnK (5).

У випадку 4-х показників, значення верхньої та ниж-
ньої границь конкурентоспроможності будуть К

мах
=10,

К
мін

=2, для 5 показників — К
мах

=15, К
мін

=3, відповідно.
Оцінки експертів будуть знаходитись у вказаних інтер-
валах. Резерв підвищення конкурентоспроможності про-
дуктів можна оцінити за формулою:
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max

max

K

KK
R

−
= (6),

де К — експертне значення конкурентоспромож-
ності.

Серед методів оцінки конкурентоспроможності
підприємств, на наш погляд, заслуговує уваги метод
"відносних частот", який дає підприємству можливість
визначити своє положення на ринку відносно своїх
конкурентів по асортименту продукції, що випускаєть-
ся його успішно застосували у своєму дослідженні
А.В. Коротков та Н.В. Третяков [8]. Метод побудова-
но на твердженні, що якщо підприємства мають співпа-
даючі товарні позиції,  то більш конкурентним вва-
жається те, у якого більш широкий асортимент. Для
аналізу вводиться число співпадаючих асортиментних
позицій двох i -го  та  j-го п ідприємств — {m

i j
},  ( і ,

j=1,..n), які характеризують їх схожість за асортимен-
тним рядом. Для порівняння підприємств за асорти-
ментним рядом, з метою виявлення більш конкурен-
тоспроможного та можливості їх ранжування, вводить-
ся показник відносних співпадань асортиментних по-
зицій у вигляді:

 
iijij smf /= (7),

де s
i 
— число асортиментних позицій і-го підприєм-

ства.
Цей показник враховує вплив асортиментних позицій

підприємства на число співпаданнь. Результати розра-
хунку показників відносних співпадань зводяться в мат-
рицю {f

ij
}, i=1,.. n, j=1,..n, де на головній діагоналі бу-

дуть значення показників, які дорівнюватимуть 1, так як
ці значення відповідають і=j, тобто співпадання за асор-
тиментом. Строки матриці будуть характеризувати
"наше" підприємство по відношенню до конкурентів, її
стовпці характеризують підприємства як "нашого" кон-
курента. По строкам матриці виявляються найсильніші
конкуренти "нашого" підприємства по найбільшим зна-
ченням "відносних частот". Ранжируючи значення
"відносних частот" в порядку їх зменшення, можна оці-
нити підприємство за їх конкурентною силою. Аналіз
матриці по стовпцях характеризує кожне підприємство
як конкурента по відношенню до інших. Для комплекс-
ної оцінки конкурентоспроможності використовується
інтегральний показник, який дорівнює сумі значень f

ij
 по

стовпцях матриці:

 

∑
=

=
n

j

ijj fp
1

(8).

Необхідно відмітити, що найбільшу загрозу для
конкурентів являє те підприємство, у якого інтеграль-
ний показник p

j
, більше. На наш погляд, при достатній

простоті методу його істотним недоліком є те, що аналіз
конкурентоспроможності підприємств виконується
тільки за одним параметром — асортиментом про-
дукції.

Не зважаючи на те, що на сьогодні відсутній загаль-
но прийнятий метод оцінки конкурентоспроможності, ми
погоджуємося з І. Максимовою [10], що найбільш прий-
нятним методом є метод, оснований на номенклатурі по-
казників, які об'єднані в однорідні групи (блоки) за різни-
ми направленнями діяльності підприємства, кінцевим ета-
пом якого є розрахунок інтегрального показника конку-
рентоспроможності (Б.В. Буркінський [6], А.А. Томпсон,
А. Дж. Стрикленд [11]) При цьому вплив кожної групи на
загальний рівень конкурентоспроможності оцінюється ко-
ефіцієнтами вагомості. Величина інтегрального значен-

ня конкурентоспроможності підприємства буде визнача-
тись у вигляді суми конкурентоспроможності підприєм-
ства та конкурентоспроможності продукту, який воно ви-
робляє, з урахуванням впливу відповідних коефіцієнтів
вагомості [11].

Алгоритм розрахунку інтегрального значення кон-
курентоспроможності підприємства може бути реалізо-
вано за наступними етапами. Спочатку необхідно визна-
чити коефіцієнти конкурентоспроможності за видами
діяльності підприємств {K

j
}, де  j=1,..n — кількість

блоків видів діяльності. Кожен блок являє собою су-
купність відносних показників  {f

i j
} ,  де i=1, ..m  —

кількість показників у блоці, а 
j
=1,..n — кількість блоків

видів діяльності. Після цього встановлюється вагомість
функційних блоків α, β, γ, виходячи з їх важливості у
забезпеченні конкурентоспроможності підприємства.
Порядок їх розташування за значимістю визначається за
типовою ієрархією внутрішніх змінюючихся ключових
факторів успіху [11] або за результатами опитування 5
провідних спеціалістів кожного підприємства. Коефіці-
єнти конкурентоспроможності за видами діяльності мо-
жуть бути визначені за формулою:

 

∑
=

=
m

i

ijj fK
1

, j=1,..3 (9).

Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства
за трьома видами діяльності (наприклад, маркетингової,
ресурсної та цінової та за ефективністю діяльності), ви-
значається за формулою:

 
321 *** KKKKП γβα ++=  (10).

Виходячи з вище викладеної методики розрахунків,
пропонуємо визначати інтегральний показник конкурен-
тоспроможності підприємства з урахуванням вагомості
конкурентоспроможності продукту, що виробляється, за
наступною формулою:

 
ТПI КKK *η+= (11) ,

де η — коефіцієнт, який враховує вплив конкурен-
тоспроможності товару;

К
Т
 — конкурентоспроможність товару.

Чим вище значення інтегрального показника К
І
 , тим

вище конкурентоспроможність підприємства. Перева-
гою даного методу є його відносна простота. Цей ме-
тод дає можливість враховувати вплив конкурентосп-
роможності продукції, що випускається на інтеграль-
ний показник конкурентоспроможності підприємства.
Значення конкурентоспроможності продукту можна
розраховувати за модифікованим методом середньоз-
важених арифметичних показників або експертним ме-
тодом, основні положення яких було розглянуто вище.
Аналіз направлень діяльності конкуруючих підприємств
дає можливість визначати резерви та направлення
підвищення їх конкурентного потенціалу, котрий на
пряму залежить від величини інтегрального показника
конкурентоспроможності.

У доповнення до методу оцінки конкурентоспромож-
ності, основаному на номенклатурі показників, для нас
представляє великий інтерес розгляд методу, котрий
враховує вагомість ринків, на яких він реалізується,
представлений Р.А. Фатхутдіновим [1]. Значення конку-
рентоспроможності підприємства за кожним видом про-
дукції i=1,..n з питомою вагою в загальному обсязі {α

i
},

де α
i
 =V

i
/V

0
,а V

i
 — обсяг продажу і-го продукту на кон-

кретному ринку в загальному обсязі V
0
 та показниками

значущості ринків β
j
, (j=1,..N) — індекс ринку, на яко-

му представлено продукцію, N — кількість ринків, мож-
на визначити за формулою:
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де Кіj — конкурентоспроможність і-го товару на j-м
ринку;

К
і
 — конкурентоспроможність і-го товару з ураху-

ванням усіх ринків та їх значущості, на яких його пред-
ставлено.

Інтегральне значення конкурентоспроможності
підприємства за усім асортиментом продукції, яка випус-
кається з урахуванням усіх ринків, на яких вона реалі-
зується визначається:

 

∑
=

=
n

i

iII KК
1

, i=1,...n (13),

де n — кількість видів продукції, яка випускається;
Необхідно відмітити, що показники значущості

ринків β
j
, на яких реалізується продукт [1]:

— для економічно розвинених країн β
1
=1;

— для інших країн — β
2
=0,7;

— для внутрішнього ринку країни  β
3
=0,5.

Аналізуючи фактори, які безпосередньо впливають
на рівень конкурентоспроможності підприємства, в обох
вище приведених методах її оцінки ми пропонуємо оці-
нювати фактичну інтегральну конкурентоспроможність
підприємства, використовуючи наступну формулу:

 
iТПф КККК ++= *η , i=1,..n (14).

Отже, в цій формулі з'являється реальна можливість
розраховувати конкурентоспроможність в залежності
від видів діяльності підприємства, конкурентоспромож-
ності продукції з урахуванням його показників якості
та з урахуванням ринків та їх значущості, на яких вона
реалізується.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження оцінки конкурентоспромож-

ності показує, що ця робота являє собою складноформа-
лізований процес. Об'єктивність оцінки буде визначатись
повнотою, достовірністю інформації та кваліфікацією спец-
іалістів, які виконують дану роботу, а також ступенем дос-
тупності інформації. Проведений аналіз методів оцінки кон-
курентоспроможності показав відсутність єдиного підхо-
ду в системі оцінок, що істотно ускладнює її проведення.
У зв'язку з тим, що конкурентоспроможність підприємства
залежить від великої кількості показників, вплив деяких з
них не дає можливості робити узагальнені висновки. Тим
не менш, у даному дослідженні була зроблена спроба виз-
начення показника оцінки фактичної інтегральної конку-
рентоспроможності підприємства, яка дозволяє врахува-
ти вплив на конкурентоспроможність видів діяльності
підприємства, показників якості продукції, ринків та їх зна-
чущості, на яких вона реалізується.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення ефективності діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств у сучасних умовах має національ-
не значення, оскільки саме у сільському господарстві
створюється майже третина валового внутрішнього про-
дукту, а в сільській місцевості мешкає приблизно така
ж частка усього населення України. Однак на сьо-
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годнішній день питання розвитку сучасних аграрних
підприємств залишається складним і суперечливим.
Одним з можливих шляхів підвищення ефективності
сільськогосподарського підприємства є орієнтир на
інноваційну модель його розвитку. Адже без інновацій
неможливо підвищити конкурентоспроможність вироб-
ництва продукції та здійснити ринкові перетворення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем економічного розвитку за
рахунок використання інновацій присвячено праці вче-
них В. Александрової, Л. Антонюка, Ю. Бажала, А. Галь-
чинського, В. Гейця, В. Кузьменко, І. Макаренка, Л. Се-
міва, В. Семиноженка, В. Соловйова. Питання теорії та
практики інноваційного розвитку підприємств аграрно-
го сектора досліджували на теоретичному і методологіч-
ному рівнях В.Г. Андрічук, О.І. Дацій, М.М. Ільчук,
М.Х. Корецький, Н.М. Сіренко та інші відомі вітчизняні
науковці [1—5].

Разом з тим, питання підвищення ефективності
сільськогосподарського підприємства та розвитку аг-
рарного сектора економіки за рахунок використання
інновацій залишаються недостатньо вивчені. Це зумов-
лює необхідність дослідження окресленої проблеми та
підтверджує актуальність даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення місця та ролі інно-

вацій в розвитку сільськогосподарського підприє-
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток сільського господарства в сучасних умо-

вах постає як життєво важливий чинник становлення усіх
секторів економіки України. Це галузь матеріального
виробництва, що має важливе значення в забезпеченні
населення продуктами, а промисловості — сировиною,
сприяє створенню робочих місць, а також зменшує
рівень бідності населення. Однак сьогодні існує низка
негативних чинників, які впливають на розвиток аграр-
ного сектора України. Так, Стратегією розвитку аграр-
ного сектору економіки на період до 2020 року визна-
чено, що основними проблемами розвитку аграрного
сектору економіки є [9]:

— нерівномірність розвитку різних форм господа-
рювання (послаблення позицій середніх сільськогоспо-
дарських товаровиробників внаслідок створення фор-
мально однакових, але не рівних умов господарюван-
ня);

— відсутність мотивації до кооперації та укрупнен-
ня дрібних сільськогосподарських товаровиробників у
межах сільських громад, ослаблення економічного
підгрунтя розвитку сільських громад;

— нестабільність конкурентних позицій вітчизняної
сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках
внаслідок незавершення процесів адаптації до євро-
пейських вимог щодо якості та безпечності харчових
продуктів;

— низькі темпи техніко-технологічного оновлення
виробництва;

— наявність ризиків збільшення виробничих витрат
внаслідок зростання рівня зношеності техніки, перева-
жання використання застарілих технологій, збільшен-
ня вартості невідновлюваних природних ресурсів у
структурі собівартості виробництва вітчизняної сіль-
ськогосподарської продукції;

— відсутність у сільськогосподарських товарови-
робників мотивації до дотримання агроекологічних ви-
мог;

— обмежена ємність внутрішнього ринку споживан-
ня сільськогосподарської продукції, що обумовлена
низькою платоспроможністю населення;

— недостатня ефективність самоорганізації та са-
морегулювання ринку сільськогосподарської продукції,
складність у виробленні сільськогосподарськими това-
ровиробниками консолідованої позиції щодо захисту
своїх інтересів;

— непоінформованість значної частини сільсько-
господарських товаровиробників про кон'юнктуру
ринків та умови ведення бізнесу в галузі;

— незавершеність земельної реформи.
Все вищезгадане свідчить про те, що без запро-

вадження новітніх засобів виробництва та технологій
досягнення високої ефективності й успішної роботи
на внутрішньому і, тим паче, зовнішньому ринках не-
можливі. Тому значення інноваційної діяльності
підприємства у даних умовах суттєво підвищується.
Важливішим стає формування інноваційного потен-
ціалу підприємств, який дасть змогу вдосконалити
існуючі та оволодіти новими конкурентоспроможни-
ми технологіями. Це може стати важливим чинником
подолання економічної кризи та забезпечення еко-
номічного зростання.

В основі інноваційного розвитку аграрного підприє-
мства має бути принцип комплексності, що означає
охоплення всіх підрозділів підприємства та напрямів
його розвитку, а саме:

— створення й освоєння нових видів продукції та
підвищення якості продукції, що випускається;

— впровадження прогресивної технології, механі-
зації й автоматизації виробництва;

— вдосконалення планування, організації, контро-
лю та управління в цілому;

— впровадження прогресивної організації праці;
— капітальний ремонт та модернізація основних за-

собів;
— заходи щодо економії сировини, матеріалів та

всіх енергетичних ресурсів;
— науково-дослідні та дослідно-конструкторські

роботи;
— основні техніко-економічні показники рівня ви-

робництва та продукції, що випускається;
— соціальний розвиток підприємства [6].
 Інноваційний розвиток підприємства тісно пов'яза-

ний із розвитком науки і техніки, тобто включає в себе
створення нових та вдосконалення застосовуваних тех-
нологій, засобів виробництва та кінцевої продукції з ви-
користанням передового вітчизняного та зарубіжного
досвіду.

Обгрунтовуючи напрями розвитку технологій, слід
брати до уваги фактор винятковості, нестандартності
об'єкта їх застосування, оскільки технології виробниц-
тва сільськогосподарської продукції мають певні особ-
ливості, які їх суттєво відрізняють. Дані технології пер-
соніфіковані, оскільки розробляються для певних зон
чи природно-кліматичних умов і включають у себе еле-
менти творчості.

Розробка і використання технології вирощуван-
ня сільськогосподарських культур базується на дії
основних агроекологічних та економічних законів
[7].
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Зараз швидкими темпами відбувається матеріаліза-
ція наукових досліджень, застосування прогресивних
технологічних процесів, їх комплексної механізації та
автоматизації.

Так, завдяки впровадженню сучасних машин і
технологій у сільськогосподарському товаристві з
обмеженою відповідальністю "Скіф" Котелевського
району Полтавської області щорічно засівається 1,8
тис. га зернових та зернобобових культур. При цьо-
му 95% виробничих процесів механізовано. За ос-
танні 5 років діяльності підприємства було здійсне-
но оновлення машинно-тракторного парку, а саме:
придбано с івалки точного висіву  "Planter",
"Sunflower 9412-20", комбайни для збору врожаю
"John Deere 9770STS", "Case-527", трактори "Fendt
930 Vario", "Challenger MT 665 c" та інші машини.
Практично вся придбана техніка — це високо-
продуктивні машини та агрегати імпортного вироб-
ництва.

 Переваги сучасної техніки полягають у тому, що
вона забезпечує не лише комфортну роботу, а й
сприяє отриманню високого врожаю, є універсаль-
ною і може виконувати одночасно кілька операцій.
Наприклад, посівний комплекс виконує за один
прохід 3 операції: сіє, вносить добрива, коткує
посів.

Крім того, у сільгосппідприємстві впроваджують
технологію мінімальної обробітки грунтів, а на полях,
які удобрюються органікою (її щорічно вивозиться до
20 тисяч тонн), — оптимальної, що не лише еконо-
мить витрати на паливо-мастильні матеріали, а й
сприяє поліпшенню родючості, адже при цьому вся
органічна маса разом із поживними рештками зали-
шаються у верхньому шарі грунту. Застосовують та-
кож мінеральні та мікродобрива. В агроформуванні
чітко дотримуються двох кормових і двох польових
сівозмін, регулярно проводять сортооновлення. На
демонстраційних полігонах випробовують нові гібри-
ди та сільськогосподарські культури, а потім за по-
казниками врожайності, стійкості до погодних умов
тощо, ті чи інші сорти впроваджують у товарне вироб-
ництво. У 2012 році у СТОВ "Скіф" було зібрано 42,8
тис. ц зернових та зернобобових культур, а у 2013
році — 71,5 тис. ц.

Конкуренція між сільськогосподарськими товаро-
виробниками спонукає їх до поглиблення спеціалізації.
На спеціалізацію виробництва в сільськогосподарських
підприємствах впливає комплекс економічних і природ-
них факторів. Серед них одним основними є попит і
рівень цін на сільськогосподарську продукцію, які мо-
жуть значно стимулювати виробництво тих чи інших

видів продукції або стримувати розширення певних га-
лузей.

Так, у 2013 році СТОВ "Скіф" довелось відмовитись
від вирощення цукрових буряків, що було спричинено
відсутністю надійних ринків збуту, хоча у 2012 році їх
урожай склав аж 384 ц/га. Натомість у 2013 році посту-
пово розширились посівні площі ріпаку, попит на який в
останні роки зростає.

Інноваційний розвиток аграрної сфери не можливий
без достатнього фінансового забезпечення.

Сьогодні ключовою проблемою є залучення інвеси-
ційних ресурсів в інноваційний розвиток та їх раціональ-
не використання, і від розв'язання даної проблеми за-
лежать можливості подальшого економічного розвит-
ку аграрного виробництва [8].

Так, протягом останніх 3-х років у розвиток тва-
ринної галузі СТОВ "Скіф" було вкладено близько
15 мільйонів гривень. У серпні 2012 року в СТОВ
"Скіф" ввели в дію новий молочний комплекс із дво-
ма приміщеннями для безприв'язного утримання
корів та доїльним залом на 24 доїльні місця. Облад-
наний зал найсучаснішим устаткуванням типу "ялин-
ка" зі швидким виходом німецької компанії GEA Farm
Technologies. Таке розташування тварин під час дої-
ння покращує оглядовість корів, забезпечує більшу
швидкість доїння, на одному місці можна видоїти 5
корів за годину. Вся ВРХ перебуває на однотипному
раціоні годівлі, що відчутно підвищує продуктивність
худоби.

Запровадження таких нововведень скорочує затра-
ти на виробництво тваринницької продукції, забезпечує
високу якість молока і тим самим сприяє його зростан-
ню в ціні. Зараз господарство продає молоко за ціною
4,15 грн. за кілограм.

Плановий термін окупності даного проекту 5 років,
але результати діяльності за 2013 рік дають підстави
сподіватися на скорочення цього терміну, за умови ста-
більних закупівельних цін та своєчасних розрахунків пе-
реробників (табл. 1).

Дані таблиці 1 показують, що у 2013 році було
збільшено дійне стадо до 470 голів, тоді як у 2011 році
воно становило 380 голів, також зросло валове вироб-
ництво молока на 824 т ( 34 %), а середньорічний надій
на корову — на 534 кг (8,4%). Загалом у 2014 році очі-
кується подальше зростання цих показників, зокрема
планується збільшення середньорічного надою на ко-
рову на 2000 кг, що на 29 % більше, ніж у 2013 році. Ці
дані свідчать про ефективну діяльність підприємства та
зростання його прибутків.

Одночасно з новим молочним комплексом у гос-
подарстві розбудовують інфраструктуру ферми — зве-

Показники 

Роки 

2011 

(до запуску 

доїльного залу) 

2012 2013 
2014 

(очікувані) 

Загальне поголів’я ВРХ 1167 1223 1454 1518 

у т.ч. дійне стадо, голів 380 440 470 510 

Валове виробництво молока, т 2419 2893 3243 4539 

Середньорічний надій на корову, кг 6366 6575 6900 8900 

 

Таблиця 1. Показники діяльності тваринницької галузі

СТОВ "Скіф" за 2011—2014 роки
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ли приміщення із сучасним обладнанням для утриман-
ня новонароджених телят та приміщення для утриман-
ня 1000 голів овець, кормоцех, забійний цех, сінажну
яму, силосний майданчик. Нині триває будівництво
нової тваринницької ферми за сучасними європейсь-
кими технологіями: споруджують два сараї на 288
корів, а також приміщення для відгодівлі ВРХ на 300
голів, у якому худоба буде розділена на 4 вікові групи
й цілий рік перебуватиме на безприв'язному утриманні
та матиме кормовий стіл. Крім того, ведеться будівниц-
тво елеватора потужністю до 10 тисяч тонн одночас-
ного зберігання зерна. Тобто переважну більшість при-
бутків господарство вкладає у розвиток власного ви-
робництва. Орієнтація на інноваційний розвиток має
позитивний вплив та сприяє фінансовому зміцненню
даного господарства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У сучасних умовах більшість вітчизняних агро-
підприємств неспроможні виготовляти високоякісну й
конкурентоспроможну продукцію, що є наслідком та-
ких негативних явищ, як застарілий машинно-трактор-
ний парк, постійне зростання цін на паливо-мастильні
матеріали, недосконала кредитно-фінансова система й
законодавча база та ін.

Тому важливу роль у розвитку агропромислово-
го комплексу України відіграє впровадження новітніх
технологій та досягнень науково-технічного прогре-
су. Саме інновації та інноваційна діяльність є необхі-
дною складовою забезпечення процесу успішного,
довготривалого та стійкого функціонування підприє-
мства, однією з фундаментальних складових ефектив-
ної стратегії та важливим інструментом забезпечен-
ня конкурентних переваг, а також адаптації підприє-
мства до змін соціального, економічного, політично-
го середовища.

Зусилля керівників та спеціалістів підприємства
мають бути спрямовані на його технічне переоснащен-
ня, впровадження сучасних енергозберігаючих та еко-
логобезпечних технологій, вдосконалення організа-
ційно-економічного механізму діяльності, а держава
у свою чергу повинна фінансово підтримати ініціатив-
но активні аграрні підприємства. Перспективним на-
прямом подальших досліджень є пошук джерел
фінансування інноваційної діяльності в аграрному
секторі економіки.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY SCENARIOS SOCIALLY ORIENTED STRUCTURAL REFORMS
IN THE ECONOMY OF A LARGE INDUSTRIAL CITY

Поняття структури міста має широкий зміст. Це може бути і функціональне зонування міської території, і
структура будь-якого району, і розміщення мережі обслуговування. Місто можна розглядати як відкриту соц-
іальну та економічну систему, де соціальна підсистема виробляє блага і послуги соціального характеру, а
економічна підсистема виробляє матеріальні блага і послуги [1, с. 26—39; 2, с. 309 ].

Система міста складається з таких підсистем, кожна з яких має свою модель [3, с. 47—51]: підсистема
"Містоутворююча база"; підсистема "Населення"; підсистема "Житловий фонд"; підсистема "Комунікаційна
інфраструктура"; підсистема "Обслуговування".

Моделювання соціально-орієнтованої структури економіки міста на підставі розглянутих підсистем та ба-
лансових відношень [3, с. 47—51] дозволяє визначити можливі дисбаланси як у наявній структурі, так і дисба-
ланси, що можуть виникнути в наслідок кількісних і якісних змін підсистем міста. Це зумовлює застосування
організаційно-економічних способів впливу на розвиток міста з метою впровадження необхідних структурних
змін у вигляді будь-яких управлінь.

Не всі підсистеми дозволяють проведення змін шляхом використання управлінь. Якщо будівництво, впро-
вадження нових технологій, створення нових видів обслуговування можливе шляхом проведення управлінь,
то віковий та статевий склад населення змінюється тільки природним шляхом. Але навіть для підсистеми на-
селення може бути застосовано багато управлінь. Наприклад, це медичне забезпечення, яке зменшує кількість
витрат на лікування та втрат робочого часу через наслідки хвороби, це надання знань у вигляді кваліфікацій
узгоджених з вимогами місто утворювальної підсистеми і підсистеми обслуговування.

Для впровадження ефективних структурних змін необхідним є визначення цих змін. На цьому етапі раціо-
нальним є використання систем моделювання [4; 5]. Моделювання дозволяє не тільки визначити дисбалан-
си, які треба усунути, а й скласти прогнозну оцінку ефективності сценаріїв соціально орієнтованих структур-
них перетворень в економіці великого промислового міста.

The concept of the structure of the city has a wide meaning. This may be the functional zoning of the urban area,
and the structure of any area, and location of network services. The city can be viewed as an open social and economic
system in which social subsystem produces goods and social services, and economic subsystem produces material
goods and services [1, p. 26—39; 2, pp. 309].

The system consists of the following cities subsystems, each of which has its own model [3, s. 47—51]: subsystem
"city-forming base"; subsystem "Population"; subsystem "Housing Fund"; subsystem "communication
infrastructure"; subsystem of "service".

Simulation of socially-oriented economic structure of the city on the basis of these models and balance sheet
ratios [3, s. 47—51] to determine the possible imbalance in the existing structures and imbalances that may arise as
a result of quantitative and qualitative changes of subsystems city. This entails the use of organizational and economical
ways to influence the development of the city in order to implement the necessary structural changes in the form of
any departments.

Not all subsystems allow for change through the use of controls. If building, new technologies, new kinds of services
possible through departments, the age and gender structure of the population changes only naturally. But even for
people subsystem can be used many departments. For example, the medical software, which reduces the amount of
medical costs and loss of working time due to the effects of the disease, is to provide knowledge in the form of
qualifications consistent with the requirements of the city utvoryuvalnoyi subsystems and subsystem maintenance.

To implement effective structural change is necessary to define these changes. At this stage rational use of
simulation [4; 5]. Simulation allows us not only to identify imbalances that need to be resolved, but also make an
estimate of efficiency scenarios socially oriented structural reforms in the economy of a large industrial city.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі економіка великих промислових міст

постійно змінюється, тому з'явилася потреба у прогнозу-

Ключові слова: структурні зміни, прогнозна оцінка, соціально орієнтовані структурні перетворення,
моделювання.

Key words: structural changes, estimates, socially oriented structural reforms, modeling.

ванні оцінки ефективності сценаріїв моделювання соціаль-
но орієнтованих структурних перетворень в економіці міста
та визначення дисбалансів, які треба усунути.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичну основу виконаного дослідження скла-
ли положення класичної та сучасних теорій регіоналі-
стики та містознавства, праці таких вітчизняних і зару-
біжних вчених і фахівців з питань розвитку економіки
міст, як В.Н. Амітан, С.В. Богачов, В.М. Василенко,
В.М. Геєць, О.Г. Гранберг, С.І. Гречана, Б.М. Гринчель,
П.В. Ґудзь, Р.А. Джабраілов, М.І. Долішній, А.П. Єгор-
шина, О.М. Єгоров, Б.С. Жихаревич, О.А. Карлова,
Н.Є. Костилев, С.Ф. Кучер, О.О. Лук'янченко, Д.С. Львов,
В.К. Мамутов, В.І. Рєсін, Ю.С. Попков, В.А. Устименко,
В.В. Фінагін, К. Шуссманн та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка прийомів моделю-

вання за різними сценаріями розвитку подій за змінами
головних факторів та прогнозуванні оцінки ефектив-
ності сценаріїв соціально орієнтованих структурних пе-
ретворень в економіці міста.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

До інструментів розвитку міста відносять проекту-
вання, інвестування, будівництво. Проектування потре-
бує прийняття рішень в умовах неповної забезпеченості
ресурсами, концентрацію зусиль на найголовніших на-
прямах, узгодження досягнення стратегічних цілей із за-
доволенням першочергових потреб. Це потребує вра-
хування факторів невизначеності й ризику при пошуку
рішень. Інструментом розвитку міста є інвестиційна й бу-
дівельна діяльність. Це практична (фінансова, органі-
заційна, виробнича, економічна та інші) діяльність дер-
жави, юридичних і фізичних осіб, яка дозволяє акуму-
лювати фінансові ресурси у вигляді інвестицій з метою
використання в процесі виробництва основних фондів
виробничого і невиробничого призначення.

Ринкова економіка створює об'єктивні умови для
того, щоб процеси накопичення фінансових ресурсів та
їх матеріалізації у вигляді основних фондів були макси-
мально взаємопов'язані і взаємозалежні. Якщо забезпе-
ченість і ефективність будівництва об'єктів виробництва
визначається балансом і можливостями підприємства, то
об'єкти невиробничої сфери загального користування,
які не можуть бути комерціалізовані (наприклад, доро-
ги, мости) можуть бути побудовані тільки за рахунок бюд-
жетних інвестицій за визначеними програмами.

Для впровадження структурних змін можуть бути за-
стосовані організаційно-правові форми і методи регу-
лювання. Ці методи передбачають використання двох
різних складових: нормативно-правової і організаційної.
Крім того, можуть використовуватися адміністративно-
нормативні, бюджетно-податкові регулятори. Головним
нормативним документом є Генеральний план розвитку
міста. Безпосередньо розвиток міста узгоджується з
територіальною громадою міста в Міській раді. Розви-
ток міста відбувається також відповідно до програм
стратегічного розвитку. Управління розвитку міста умов-
но можна поділити на два типи. Впливи першого типу
безпосередньо направлені на міжелементні взаємодії на
стохастичні процеси мікрорівня. Другий тип управлінь
— макроуправління, які впливають на характеристики

міжелементних взаємозв'язків макрорівня системи. Всі
ці особливості побудови структур міста показують, що
оцінка їх якості має багатокомпонентний склад і відбу-
вається в умовах невизначеності як у складі показників,
так і в їх кількості, одиницях виміру. Завдання, що ви-
никають при проектуванні нових структур за рівнем по-
вноти інформації і формалізації процесів можна поді-
лити на структуровані, оптимізаційні завдання та част-
ково структуровані завдання, що мають невизначеність
можливих ситуацій, або ситуації мають імовірнісний
характер.

Для вирішення структуровані завдання та для пошу-
ку оптимальних рішень використовуються методи ма-
тематичного програмування. Вибір конкретного мето-
ду залежить від виду функції критерію якості та обме-
жень.

В умовах невизначеності інформації, а також слаб-
кої структуризації, що характерно для більшості задач
вибору управлінь, щодо розвитку та змін структури міста
вибір оптимального рішення потребує використання
іншого математичного апарату. Припустимо що для до-
сягнення визначеної структури міста ми маємо декіль-
ка альтернатив, або стратегій , що пов'язані
з множиною можливих рішень  ( ),
при кожному яких може бути досягнута своя корисність

. В умовах ризику можна визначити
ймовірність виникнення кожного рішення . За
таких умов модель задачі прийняття рішення в умовах
ризику формально можна уявити у вигляді матриці:

(1),
де  — корисність результату від рішення  при

виборі альтернативи . Для кожної стратегії за кри-
терієм Лапласа очікувану корисність можна визначити
за формулою:

(2).

А правило визначення оптимальної стратегії має
вигляд:

(3).

В умовах невизначеності система, або підсистема
міста, що потребує змін може знаходитись в одному із

становищ , , які апріорно не можуть
бути визначені і не відомі особі, що приймає рішення
(ОПР).

Але в залежно від стану природи  результат 

може бути досягнутий з ймовірністю , яка
також не відома ОПР. Тому існує декілька критеріїв
щодо вибору оптимальної стратегії за цих умов.

Критерій обережного спостерігача (критерій Вальда)
оптимізує корисність при найгіршому стані, в якому може
знаходитись система міста для спостерігача під впливом
будь-яких факторів. За даним критерієм прийняття
рішень відбувається з використанням такого правила:

(4),
де

(5).
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Інший критерій Гурвиця визначає межу між найгі-
ршим і найкращим станом. Він заснований на таких
двох припущеннях: якщо обрати деякий коефіцієнт
довіри α, то природа може знаходитись в найгіршо-
му стані з ймовірністю 1-α, а у найкращому — з ймо-
вірністю α.

За цим критерієм правило вибору альтернативи
для прийняття рішень має такий математичний виг-
ляд:

     (6),

За критерієм Севіджа знаходиться альтернатива, що
мінімізує втрачену вигоду. Для пошуку оптимальної аль-
тернативи з початку обчислюється матриця жалів. Жаль
— це величина, яка дорівнює виміру корисності рішен-
ня (результату) при даному поточному стані середови-
ща відносно найкращого можливого стану (для даного
рішення). Для того, щоб визначити жаль, виконують такі
процедури [5].

Спочатку обчислюють матрицю , де

, , . У кожному стовпці цієї
матриці знаходимо максимальний елемент  і

відраховуємо його від усіх елементів стовпця і з отри-

маних значень будуємо матрицю жалів , де

. Правило обрання оптимальної стратегії

відповідно до критерію Севіджа записується таким чи-
ном [5]:

(7).

Вибір критерію прийняття рішень є найбільш склад-
ним і відповідальним етапом при прийнятті рішень в умо-
вах невизначеності. При цьому не існує яких-небудь за-
гальних рекомендацій. Вибір критерію повинна робити
ОПР на найвищому рівні ієрархії й максимальною мірою
погоджувати його зі специфікою конкретної задачі й
своїми цілями. Зокрема, якщо приймається дуже відпо-
відальне рішення й навіть мінімальний ризик неприпус-
тимий, те варто використовувати критерій Вальда — га-
рантованого результату [6].

Навпаки, якщо певний ризик допустимий, але ми
бажаємо мінімізувати втрачену вигоду, то раціональним
є обрання критерію Севіджа.

За відсутності достатньої інформації для вибору
того або іншого критерію можливий альтернативний
підхід, пов'язаний з обчисленням ймовірностей
(шансів) успіху й невдачі на основі колишнього досві-
ду.

Прикладом великого промислового міста для про-
ведення моделювання і визначення структурних пере-
творень може бути обраний такий великий промисло-
вий центр, як Запоріжжя, який фактично є технополі-
сом, створеним за комплексною схемою. За підсумка-
ми історичного розвитку свого часу тут було сконцент-
ровано найпотужніші підприємства різних галузей: ме-
талургійні — Запоріжсталь, Дніпроспецсталь, Запорізь-

кий алюмінієвий комбінат, Запорізький
титаномагнієвий комбінат, Запорізький
завод феросплавів; машинобудівні —
Мотор Січ, ТОВ Завод підйомно-транс-
портних машин — один з найбільших
кранобудівних заводів України, Завод
імені Войкова; енергетичні — Дніпро-
ГЕС, Запорізький трансформаторний
завод; гірничодобувні підприємства та
численні науково-дослідні заклади.

Для прогнозування розвитку необ-
хідним є визначення минулого, сучас-
ного стану міста та динаміки змін за
кожною з підсистем міста. У кінці 1980-
х років населення міста досягло свого
максимуму — близько 900 тис. осіб,
після чого почало зменшуватись (рис.
1).

Рис. 1. Динаміка населення міста Запоріжжя

Рис. 2. Демографічний стан населення

м. Запоріжжя (розподіл населення за віком)
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Зараз Запоріжжя є шостим за кількістю населення
містом України. У різні історичні етапи змінювалась
структура містоутворювальної бази. З кожною струк-
турною зміною спостерігалось збільшення або змен-
шення кількісного складу населення, змінювались та-
кож і темпи зростання. Тому у динаміці кількісного скла-
ду спостерігаються коливання.

Містоутворювальна база, з одного боку, забезпе-
чує розвиток міста, а з іншого, сама залежить від за-
безпеченості виробництва кадрами відповідної квалі-
фікації, тобто залежить від підсистеми "Населення".

Характеристиками підсистеми "Населення" є кіль-
кісний склад, розподіл по районах за місцем проживан-
ня, густота населення по районах, розподіл населення
між групами за віком, статтю. Оцінкою співвідношення
між підсистемою "Населення" і підсистемою "Містоут-
ворювальна база" є рівень безробіття. Розподіл насе-
лення між групами за віком (рис. 2) є результатом змін
народжуваності в попередній період (рис. 3). В останні
роки спостерігається падіння народжуваності, тому існу-
ючий розподіл населення за групами за віком може сут-
тєве змінюватися у майбутньому.

Аналіз працевлаштування населення працездатно-
го віку за попередній період визначає неповну занятість
(табл. 1).

Імітаційна моделювання передбачає формування
початкових умов на підставі інформації про населення,
працівників і робочі місця, заробітну плату та надання
допомоги по безробіттю, інформації про показники ро-
боти суб'єктів господарювання та інформації про жит-
ловий фонд (рис. 4).

Інформація має високий ступень агрегування показ-
ників. Для більш детального моделювання показники
мають бути залучені з форм балансу та звітів про гос-
подарську діяльність.

Моделювання виконувалось за різними сценарія-
ми розвитку подій за змінами головних факторів. Зміни
трудових ресурсів не можуть бути проведені миттєво.
Чисельність працездатного населення змінюється за-
лежно від народжуваності у відповідні попередні пер-
іоди. Модель передбачає можливий перерозподіл на-
явних трудових ресурсів між підприємствами.

Активи підприємств і амортизаційні відрахування
також мають часовий лаг, а інвестиції потребують часу
на їх матеріалізацію у вигляді технологій або основних
засобів. Миттєвий вплив на економічні показники мож-
ливий за наслідками прийняття рішень власниками
підприємств (скорочення штатів та вивільнення робіт-
ників, повна реконструкція і навіть перепрофілювання
підприємства, або його банкрутство відповідно до рин-
кових умов).
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Рис. 3. Демографічний стан населення м. Запоріжжя (народжуваність 1990—2011 рік)

Рік 
Наймані 

працівники 
Непрацюючі 

Рівень 

безробіття 

2005 376500 4571 0,8 

2008 371800 7865 1,5 

2009 337500 8852 1,8 

2010 324100 6724 1,4 

2011 309200 4591 0,9 

Таблиця 1. Чисельність найманих працівників

та рівень безробіття

Рис. 4. Результати моделювання за різними сценаріями
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Моделювання здійснювалося за такими сценаріями:
за фактором зміни народжуваності; за фактором змін
чисельності робочих місць на підприємствах; за факто-
ром зміни народжуваності: реалістичний сценарій, що
передбачає продовження збільшення народжуваності;
песимістичний сценарій, що передбачає зменшення на-
роджуваності до рівня попередніх років; оптимістичний,
що передбачає повернення народжуваності до макси-
мального рівня. За фактором змін кількості робочих
місць на підприємствах:

Сценарій 1 — скорочення чисельності працездат-
ного населення без скорочення робочих місць.

Сценарій 2 — скорочення чисельності працездат-
ного населення та регульоване скорочення робочих
місць;

Сценарій 3 — скорочення чисельності працездат-
ного населення та нерегульоване скорочення робочих
місць на 20%;

Сценарій 4 — природне скорочення чисельності
працездатного населення та створення додаткових ро-
бочих місць (5%).

З останні три роки народжуваність у середньому
дорівнювала 7192 особи на рік і практично не зміню-
валась. Чисельність населення можна розподілити за
групами: працездатне населення (20—60 років), насе-
лення до працездатного віку (0—19 років) і понад пра-
цездатного віку (понад 60 років). Вважаючи, що народ-
жуваність у майбутньому буде складати у середньому
7192 особи на рік для реалістичного сценарію, прогноз
динаміки змін міжвікових груп населення працездат-
ного і непрацездатного віку буде мати такий вигляд
(рис. 5).

Найгірша ситуація навантаження на працездатне
населення спостерігається у випадку реалізації оптимі-
стичного сценарію зростання народжуваності. При цьо-
му сценарії вже у 2022—2025 рр. чисельність працез-
датного населення стає меншою за непрацездатне. Ос-
новну непрацездатного населення в цьому сценарії ста-
новить населення до працездатного віку, яке потребує
збільшення послуг виховання та освіти.

ВИСНОВОК
В наслідок моделювання було визначено дисба-

ланси, які треба усунути, та й складено прогнозну
оцінку ефективності сценаріїв соціально орієнтова-
них структурних перетворень, що може сприяти адап-
тації балансового методу до потреб міського госпо-
дарства.
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Рис. 5. Прогнозна оцінка динаміки зміни чисельності населення працездатного віку
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Процес функціонування банківської системи будь-
якої країни є особливо вразливим до будь-яких змін у
ринковій економічній системі та чутливим до політич-
них подій. В реаліях України відсутність стабільності та
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У статті запропоновано комплексну систему побудови рейтингової оцінки стратегії роботи групи банків,
що об'єднані по критерію походження капіталу, на ринку України. Система включає три етапи: класифі-
кація банків, вибір аналітичних показників для побудови рейтингу, побудова рейтингової оцінки з вико-
ристанням статистичного апарату аналізу даних.

На першому етапі група найкрупніших банків України (І група банків за розміром активів по класифі-
кації НБУ) була розподілена на 3 групи за критерієм походження капіталу: банки з українським капіта-
лом, банки з російським капіталом та банки з європейським капіталом.

На другому етапі було обрано систему індикаторів визначення стратегії розвитку банків. Ця система
включає такі показники: загальні активи банку, кредити, які надані юридичним особам, кредити, які на-
дані фізичним особам, кошти юридичних осіб, кошти фізичних осіб, власний капітал, доходи банку, ви-
трати банку. Усі наведені показники є обов'язковими елементами офіційної звітності банків.

На третьому етапі було проведено розрахунок темпів росту показників для визначення рейтингу (на
основі офіційної статистики банків за 2013 рік), обрано шкалу для оцінювання показників та визначено
комплексну рейтингову оцінку банків за групами. Згідно з проведеними розрахунками було виявлено,
що найбільшу рейтингову оцінку отримали українські банки та найменшу банки з європейським капіта-
лом. Такі результати свідчать, що в 2013 році в Україні банки з українським та російським капіталом були
зацікавлені в розширенні активності, тоді як банки з європейським капіталом скорочували ринкові долі.

Запропонована система рейтингової оцінки може бути використана для аналізу ринкових стратегій
різних груп банків та дає базу для порівняння результатів різних періодів.

In this article you can find the comprehensive rating system of the analysis the market strategies of the
groups of banks in Ukraine. This system consists of three steps: classification of the banks, choosing the
criterions of the rating system, realization of rating analysis using the statistics.

On the first step the largest Ukrainian banks (group 1 according the classification of National Bank of Ukraine)
were divided on three groups: the banks with Ukrainian capital, the banks with Russian capital and the banks
with European capital.

On the second step was created the system of indices which could be used for the analysis the bank's market
strategy. This system includes the following indices: assets, corporate loans, loans for private individuals,
corporate deposits, deposits of private individuals, capital, incomes and expenses. All the indices are the
obligatory parts of banks reports.

On the third step were estimated the growth rates of all the indices for all the choosing banks (using the
official statistics of 2013 year) and were realized the rating analysis. According to this analysis the largest
grade get the Ukrainian banks and the smallest one get the European banks. It means that in 2013 in Ukraine
just banks with Ukrainian and Russian capital were interested to extend their activities whereas banks with
European capital decreased their market shares.

Thus, this rating system could be used to analyze the market strategies of the groups of banks and to compare
the market activities of the banks in the different periods.

Ключові слова: банки, рейтинг, стратегія розвитку,статистика, капітал.
Key words: banks, ratings, strategy of development, statistics, capital.

часта зміна умов функціонування банків є одним з фак-
торів, які заважають подальшому розвитку банківської
системи та реалізації банками стратегії розвитку та мак-
симізації ефективності діяльності. Стратегічне плануван-
ня для банків в таких умовах дуже ускладнено, навіть
стабільні банки з групи лідерів банківської системи по-
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винні переглядати свої стратегічні плани розвитку під
впливом зовнішньої ситуації достатньо часто, та іноді
терміново, для того, щоб мати можливість реагувати на
зовнішні виклики без великих збитків для себе.

Зі сказаного вище можна зробити висновок, що
проблема вдосконалення методології стратегічного
планування діяльності банків та пошуку індикаторів
щодо визначення основних рис стратегії, що обрана
банком, або групою банків, які поєднані певною кла-
сифікаційною ознакою, є дуже актуальною в сучасних
умовах та потребує подальшого розкриття в наукових
працях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізу банківської діяльності та стратегії розвит-
ку банків різних груп, у тому числі банків з іноземним
капіталом, присвячені наукові праці багатьох науковців,
наприклад праці [1—4]. Проте слід зазначати, що ос-
кільки ситуація в Україні та умови ведення поточної
діяльності банків досить різко змінюються, то часто
буває, що академічний підхід до визначення ознак стра-
тегії розвитку банку та аналізу його результатів не дає
об'єктивної оцінки та потребує доповнення.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ПИТАННЯ, ЩО
Є ЧАСТИНОЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

З початку 2014 року банківська система України
стоїть перед перспективою різкого переформування
банківського ринку, оскільки цього потребує політич-
на ситуація та суттєві зміни в економічній та політичній
стратегії розвитку держави, які відбуваються під впли-
вом внутрішніх та зовнішніх політичних сил та фінан-
сово-економічних установ (Уряд України, НБУ, ЄС, Ро-
сійська Федерація, МВФ та інші). Тому в умовах не-
визначеності достатньо важливим питанням є складан-
ня нової системи оцінки стратегії банків з врахуван-
ням не лише взаємозв'язку між окремими елементами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стратегії розвитку банків України 

Етап 1. Класифікація банків за критерієм капіталу 

За розміром по методиці НБУ 

І, ІІ, ІІІ, ІV 

За критерієм походження капіталу 

З українським капіталом, іноземні з 
російським капіталом та іноземні з 

західноєвропейським капіталом 

Етап 2. Визначення системи індикаторів стратегії розвитку банків  
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Етап 3. Побудова комплексної рейтингової системи оцінки стратегії 

розвитку банків за групами  

Розрахунок 

показників для 

визначення 

рейтингу 

Побудова шкали для 

здійснення 

рейтингування  

Визначення 

комплексної 

рейтингової оцінки 

групи  банків 

Рис. 1. Система побудови рейтингової оцінки банків України

Банки з 

національним 
капіталом (1 група) 

Банки з європейським 

капіталом (2 група) 

Банки з російським 

капіталом (3 група) 

1. Приватбанк 1. Райффайзен Банк 
Аваль 

1. Сбербанк Росії 

2. Дельта 

3. Надра 2. УніКредіт банк 

(Укрсоцбанк) 

2. Промінвестбанк 

4. ПУМБ 

5. Фінанси та кредит 

6. Ощадбанк 3. Укрсиббанк 3. ВТБ 

7. Укрексімбанк 4. Альфа-банк 

8. Укргазбанк 

 

Таблиця 1. Розподіл банків на групи

за походженням капіталу



Інвестиції: практика та досвід № 22/201464

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

функціональної діяльності банку, а і з урахуванням
складної системи планетарної та міжнаціональної взає-
модії.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даного дослідження є складання рейтингової

оцінки стратегії роботи найкрупніших банків України, що
об'єднані в групи по критерію походження капіталу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для реалізації мети дослідження в роботі запропо-

новано систему побудови рейтингової оцінки банків
України. Особливістю запропонованої системи є те, що
вона дозволяє врахувати всі основні показники роботи
банків та вивчити загальні риси в стратегіях груп банків,
згрупованих за однорідними класифікаційними ознака-
ми. Дослідження проводилося за етапами, представле-
ними на рисунку 1.

На першому етапі було розглянуто капіталізацію
банківської системи України. На початку аналізу було
обрано 15 банків, які входять у І групу банків за розмі-
ром активів по методології НБУ [6; 7]. Ця група, хоча й
включає до себе тільки 8% банків від загальної кількості
банків станом на початок 2014 року, але сумарна капі-
талізація банків цієї групи складає 64% від загальної
капіталізації всієї банківської системи, тобто саме ця
група є найбільш суттєвою для проведення аналізу стра-
тегії розвитку банківської системи.

У цьому дослідженні банки групи І пропонується
розподілити на 3 групи (табл. 1) за критерієм походжен-
ня капіталу [8].

Далі розгляд стратегії роботи на ринку буде прове-
дено саме за цими групами банків. Саме така класифі-
кація дозволяє прослідкувати певні риси перерозподі-
лу банківського ринку з врахуванням геополітичного
фактору.

На другому етапі системи побудови рейтингової
оцінки було обрано систему індикаторів визначення
стратегії розвитку банків. При виборі системи показ-
ників було враховано такі фактори:

— показники відображають масштаби діяльності
банку в частині залучення ресурсів, розміщення їх в ак-
тиви та отримання фінансових результатів;

— показники можна порівнювати у динаміці та ро-
бити висновки щодо збільшення, збереження чи змен-
шення активності роботи банку на ринку;

— показники є доступними дослідникам з офіцій-
ної звітності банків.

З врахуванням вищесказаного було обрано систе-
му за такими показниками:

1. Загальні активи банку.
Цей показник характеризують загальні масштаби

діяльності банку. Збільшення активів у наступних пе-
ріодах порівняно до попередніх свідчить про стратегію
розширення діяльності на ринку та навпаки.

2. Кредити, які надані юридичним особам.
3. Кредити, які надані фізичним особам.
Ці два показники є дуже інформативними для цілей

дослідження тому, що саме вони показують активність
банку по роботі з клієнтами в частині кредитування кор-
поративного та роздрібного сегментів. Розширення
обсягів кредитування клієнтів є досить вагомим індика-
тором розвитку банку на ринку, підсилення його рин-
кової позиції та його намірів щодо подальшої роботи
на ринку. Зворотною ситуацією є скорочення одного чи
обох видів кредитування. Скорочення обсягів кредиту-
вання звичайно є першим сигналом незацікавленості
банку в подальшому нарощуванні присутності на ринку
в певних обставинах.

4. Кошти юридичних осіб.
5. Кошти фізичних осіб.
Аналіз показників 4 та 5, особливо в динаміці, та-

кож дає важливу інформацію для визначення суттєвих
рис стратегії банку на ринку. Якщо банк не зацікавле-
ний в розвитку своєї присутності на ринку та не бачить
можливості ефективного нарощування активів, перш за
все кредитів клієнтам, він також не буде зацікавлений й
в нарощуванні пасивів клієнтів. Тому досвід аналітич-
ної практики на ринку дозволяє стверджувати, що саме
скорочення темпів залучення клієнтських коштів може
бути першим сигналом того, що стратегія банку буде
спрямованою на скорочення діяльності [5, с. 273]. На-
впаки, якщо банк намагається збільшити свою при-
сутність на ринку, він буде активно працювати в частині
залучення клієнтів та їх пасивів за всіма групами вклад-
ників.

Назва банку/Темп 

зростання показнику 
Активи 

Кредити 

юридичним 
особам 

Кредити 

фізичним 
особам 

Кошти 

юридичних 
осіб 

Кошти 

фізичних 
осіб 

Власний 

капітал 
Доходи Витрати 

Приватбанк 1,24 1,26 1,24 1,31 1,24 1,11 1,16 1,33 

Ощадбанк 1,20 1,00 1,09 1,09 1,20 1,13 1,17 1,16 

Укрексімбанк 1,07 1,05 0,81 0,89 1,09 1,01 1,20 1,25 

Дельта Банк 1,85 2,32 2,14 2,60 1,96 1,10 1,59 1,85 

Райффайзен Банк 

Аваль 

0,91 1,16 0,83 0,95 0,95 1,14 0,96 0,90 

Укрсоцбанк 1,11 1,42 0,92 1,44 1,03 1,13 1,03 1,11 

Промінвестбанк 0,96 0,96 1,82 0,98 1,01 1,02 0,96 0,97 

Сбербанк Росії 1,30 1,26 2,42 1,17 1,54 1,18 1,40 1,45 

ПУМБ 1,18 1,19 1,11 1,27 1,10 1,10 1,24 1,08 

Надра Банк 1,12 1,34 1,00 1,15 2,11 1,00 0,97 0,91 

Альфа-Банк 1,14 1,21 1,07 1,17 1,06 1,02 1,09 0,98 

Банк Фінанси та 

Кредит 

1,14 1,11 1,06 1,30 1,35 1,12 1,12 1,20 

ВТБ Банк 0,74 0,78 0,90 0,69 1,13 0,79 0,92 0,82 

Укрсиббанк 0,93 1,19 0,78 1,07 0,89 1,01 0,92 0,72 

Укргазбанк 1,13 1,19 1,16 1,73 1,08 1,19 1,13 1,03 

 

Таблиця 2. Розрахунки показників темпів зростання показників аналізу банків
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6. Власний капітал.
Цей показник є необхідним для цілей дослідження

тому, що саме він є одним з найважливіших критеріїв
оцінки стану банку, його ринкової позиції та перспек-
тив розвитку на внутрішньому та міжнародному рин-
ку, запорукою підтримки фінансової стійкості в склад-
них умовах, а також критерієм довіри до банку з боку
партнерів, регулюючих органів та клієнтів. Нарощен-
ня капіталу є вагомим сигналом подальшого розвитку
банку та його успішної діяльності в попередні періо-
ди, тоді як факт скорочення капіталу є свідченням не
ефективної роботи та наявності проблем з подальшим
розвитком.

7. Доходи банку.
8. Витрати банку.
Як відомо, основною задачею банку як комерцій-

ної установи є отримання прибутку, який може бути
спрямований на подальшу капіталізацію банку та роз-
виток масштабів діяльності. Згідно з офіційною звітніс-
тю банків, показники прибутку досить відрізняються в
динаміці та між різними банками, тому для більш корек-
тного порівняння у рейтинговій оцінці було обрано ви-
користання показників доходів та витрат. Ці показники
характеризують масштаби діяльності банків та можуть
бути порівняними у динаміці.

На третьому етапі запропонованої системи побу-
дови рейтингової оцінки згідно з рисунком 1 було про-
ведено розрахунок показників для визначення рей-
тингу, обрано шкалу для оцінювання показників та
визначено комплексну рейтингову оцінку банків за
групами.

Для прикладу проведення розрахунків щодо запро-
понованої системи показників було використано дані
офіційної звітності банків України, які представлено на

сайті НБУ [6; 7] в порівняння станом на 01.01.2013 р. та
01.01.2014 р. У результаті дослідження була отримана
комплексна рейтингова оцінка стратегії банків за гру-
пами.

Стратегія банку може бути:
— Стратегія зростання масштабів діяльності;
— Стратегія збереження досягнутого рівня;
— Стратегія скорочення масштабів діяльності.
Зрозуміло, що для виявлення рис стратегії банку на

ринку використання аналітичних показників станом на
дату є недоцільним, та необхідно використовувати по-
казники аналізу динаміки. Тому за усіма наведеними
вище показниками (етап 2 згідно з рисунком 1) було роз-
раховано статистичні показники оцінки динаміки, а саме
темпи зростання:

(1),

де Y
i
 — значення показників станом на 01.01.2013 р.

та Y
i-1

 — значення показників станом на 01.01.2014 р.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.
Потім було обрано шкалу визначення рейтинго-

вих балів. Вона побудована, виходячи з таких прин-
ципів:

1. У разі скорочення показнику (темп зростання
менше 1) бальна оцінка дорівнює 0 балів.

2. При позитивному темпі зростання показника,
який є меншим ніж темп зростання сумарного значення
цього показника по усієї групі І банків, бальна оцінка
дорівнює 1 балу.

3. Якщо темп зростання показника знаходиться на
рівні темпу зростання сумарного значення цього показ-
ника по усієї групі І банків, бальна оцінка дорівнює 2
балам.

4. При позитивному темпі зростання показника, який
є більшим ніж темп зростання сумарного значення цьо-
го показника по усієї групі І банків, бальна оцінка дорі-
внює 3 балам.

5. При зростанні показника більш ніж в 2 рази від-
носно середнього по групі бальна оцінка дорівнює 4 ба-
лам.

Показник/бальна оцінка 0 1 2 3 4 

Темп зростання активів до 1 1 - 1,15 1,15 - 1,30 1,30-2 вище 2 

Темп зростання кредитів юридичним особам до 1 1 - 1,16 1,16 - 1,32 1,32-2 вище 2 

Темп зростання кредитів фізичним особам до 1 1 - 1,14 1,14 - 1,28 1,28-2 вище 2 

Темп зростання коштів юридичних осіб до 1 1 - 1,14 1,14 - 1,28 1,28-2 вище 2 

Темп зростання коштів фізичних осіб до 1 1 - 1,22 1,22 - 1,44 1,44-2 вище 2 

Темп зростання власного капіталу до 1 1 - 1,08 1,08 - 1,16 1,16-2 вище 2 

Темп зростання доходів до 1 1 - 1,13 1,13 - 1,26 1,26-2 вище 2 

Темп зростання витрат вище 2 1,28-2 1,14-1,28 1-1,14 до 1 

 

Таблиця 3. Шкала оцінювання рейтингових балів

Назва банку 

Загальна 

рейтингова 
оцінка 

Дельта Банк 24 

Сбербанк Росії 19 

Приватбанк 16 

Надра Банк 16 

Укргазбанк 16 

ПУМБ 15 

Укрсоцбанк 14 

Альфа-Банк 13 

Банк Фінанси та Кредит 13 

Ощадбанк 12 

Промінвестбанк 9 

Укрексімбанк 8 

Укрсиббанк 8 

Райффайзен Банк Аваль 7 

ВТБ Банк 5 

 

Таблиця 4. Загальна рейтингова оцінка банків

групи І

Група банків 

Комплексна 

рейтингова 
оцінка 

Група 1. Банки з 
національним капіталом 

14,56 

Група 2. Банки з 
європейським 

капіталом 

9,94 

Група 1. Банки з 

російським капіталом 

11,84 

Таблиця 5. Загальна рейтингова оцінка

банків за групами
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6. Стосовно показнику "витрати", залежність є зво-
ротною.

Таким чином, шкала оцінювання виглядає так
(табл. 3).

Наступним кроком проведено визначення рейтин-
гової оцінки банків. Результати представлено в таблиці
4.

Останнім кроком є визначення комплексної рей-
тингової оцінки за групами банків за даними таблиці
1. Для її побудови пропонується використовувати
формулу середньої арифметичної зваженої величи-
ни:

(2),

де   — рейтингова оцінка і-го банку;

 — питома вага активів і-го банку в сумарних ак-
тивах банків групи 1, 2 чи 3 (таблиця 1).

n — кількість банків в групах 1, 2 чи 3.
Результати побудови комплексної рейтингової оці-

нки групи банків представлено в таблиці 5.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведене дослідження показує, що за результа-
тами в досліджуваному періоді найбільшу рейтингову
оцінку мала група банків з українським капіталом, а
найменшу — група банків з іноземним капіталом євро-
пейського походження. Російські банки розвивалися
достатньо активно, особливо Сбербанк Росії (другий
індивідуальний рейтинг згідно з таблиці 4). Саме це й
було основною рисою розвитку банківської системи
України в минулому році: скорочення активності іно-
земних банків (крім російських) та навіть вихід багать-
ох установ з банківського ринку України, при
збільшенні активності українських та російських
банків, багато з яких розвивалися високими темпами
(Дельта Банк, Сбербанк Росії, Приватбанк, Надра Банк
та ін.).

Запропонована система рейтингової оцінки стратегії
розвитку групи банків дозволить відслідкувати зміни,
які будуть відбуватися в майбутньому, спрогнозувати
тенденції перерозподілу банківського ринку з врахуван-
ням геополітичного фактору та дає базу для порівнян-
ня результатів різних періодів.
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мом забезпечення економічного зростання та ефектив-
ності господарювання на рівні країни, регіонів. Саме
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малий бізнес через свою гнучкість, маневреність може
найповніше забезпечити реалізацію економічних інте-
ресів в умовах невизначеності зовнішнього середови-
ща, обмеженості ресурсів, недостатніх інвестицій. Про-
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те, одночасно, такий вид господарювання є
найбільш вразливим та незахищеним, що ви-
магає комплексного підходу до забезпечен-
ня його економічної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню економічних інтересів на
рівні країни, суспільства, особистості зай-
малися представники різних шкіл політ-
економії: Ф. Енгельс, К. Маркс, Д. Рікардо,
А. Сміт, Ф. Візер, Л. Вальрас, С. Міль та інші.
Численними є підходи до розуміння понят-
тя "економічний інтерес" вітчизняних нау-
ковців. Так, В. Базилевич економічні інтере-
си називає сутнісною характеристикою ру-
шійних сил формування та розвитку еконо-
мічних суб'єктів та дає наступне визначен-
ня: "Економічні інтереси — усвідомлене
прагнення суб'єктів господарювання до за-
доволення економічних потреб, що є об-
'єктивним спонукальним мотивом їхньої гос-
подарської діяльності" [3, c. 48]. Таким чи-
ном, автор підкреслює тісний взаємозв'язок
та послідовний вплив потреб, інтересів, мо-
тивів та стимулів.

Мочерний С. В. економічні інтереси виз-
начає як усвідомлені економічні потреби ок-
ремих людей, соціальних верств, груп та
класів, що є формою відносин економічної
власності, і, у свою чергу, знаходять свій вияв
у поставлених цілях, конкретних завданнях
та діях щодо їх досягнення [5, c. 56]. Автор
виділяє індивідуальні (особисті), колективні
та суспільні економічні інтереси, а також наголошує на
взаємозв'язку їх з такими підсистемами, як продуктивні
сили і відносини економічної власності.

Семененко В.М., Коваленко Д.I. економічний інте-
рес розглядають як "користь, вигода, яка досягається
в процесі реалізації економічних відносин. Це мотив та
стимул соціальних цілеспрямованих дій економічних
суб'єктів з метою отримання певних результатів для за-
доволення різноманітних потреб" [2].

Інтерес як ключову категорію в забезпеченні со-
ціально-економічної безпеки, рушійну силу розвитку,
стимул діяльності підприємства, що визначає його гос-
подарську поведінку і дії, визначає в праці [1] Безбож-
ний В.Л. Гармонізації інтересів автор відводить основ-
ну роль в забезпеченні соціально-економічної безпеки
промислового підприємства.

Проте більшість науковців особливу увагу приділя-
ють особистим та державним інтересам, не розглядаю-
чи їх на рівні бізнесу, що потребує більш грунтовних
досліджень в даному напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей захисту

економічних інтересів малого підприємництва на різних
стадіях життєвого циклу функціонування бізнесу, розг-
ляд взаємозв'язку економічних потреб та інтересів в
розрізі складових економічної безпеки підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З огляду на існуючі підходи до визначення терміну
"економічний інтерес", варто навести власне визначен-
ня даного поняття щодо суб'єктів підприємництва.

Економічні інтереси підприємства — це система
цінностей, які є наслідком існуючих потреб у сфері еко-
номічної діяльності, досягнення яких забезпечує реалі-
зацію поставлених цілей на кожному з етапів життєвого
циклу підприємства.

Таким чином, вважаємо, що економічні інтереси
нерозривно пов'язані з обраним напрямом розвитку,
стратегічними орієнтирами бізнесу. Саме досягнення
цілей є способом реалізації економічних інтересів, а
спрямованість стратегії визначає масштаби інтересів.
Наприклад, в основі активної стратегії розвитку лежать
інтереси підприємства щодо випередження конкурентів,
інтенсифікації маркетингових зусиль, інновацій тощо.
Пасивна стратегія передбачає обмеження інтересів в
рамках утримання позицій чи виживання на ринку.

Економічні інтереси підприємства можна класифі-
кувати за певними критеріями (рис. 1).

Одним з аспектів класифікації економічних інтересів
є диференціація інтересів власника, менеджера (керу-
ючого бізнесом) та найманих працівників. Крім того,
варто зазначити, що інтереси цих суб'єктів часто не
збігаються або знаходяться в суперечності.

Рис. 1. Класифікація економічних інтересів

підприємства

 

- інтереси підприємства в цілому; 
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- інтерес власника; 
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- внутрішні економічні інтереси; 

- зовнішні економічні інтереси 

Спрямованість 

інтересів 
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Так, інтерес власника полягає в зростанні вартості
бізнесу, одержанні гарантованого доходу від влас-
ності.

Інтереси керуючого бізнесом полягають, насампе-
ред, у забезпеченні ефективного використання капіта-
лу, максимізації доходу та можливої участі у перероз-
поділі власності, забезпечення довгострокового розвит-
ку підприємства.

Інтереси найманих працівників, зазвичай, спрямо-
вані на отримання гідного заробітку, безпечні умови
праці, соціальний захист та гарантії.

Економічні інтереси підприємства не залишаються
незмінними протягом періоду його функціонування, а
підлягають уточненню й перегляду на всіх етапах жит-
тєвого циклу. На різних стадіях життєвого циклу інте-
реси мають свої характерні особливості (табл. 1).

Отже, інтереси підприємства визначаються постав-
леними цілями, рівнем монополізації ринку, залежать
від об'єктивних умов розвитку галузі, позицією бізнесу
в конкурентному середовищі. Важливим є розподіл
пріоритетів бізнесу залежно від досягнутого рівня роз-
витку, своєчасність перегляду інтересів, що сприяє по-
передженню чи усуненню загроз зовнішнього та внутр-
ішнього середовища.

Хоча економічні інтереси підприємства об'єктивно
зумовлені його розвитком та стадією життєвого циклу,
все ж вони формуються суб'єктами управління економ-
ічною безпекою підприємства. Це обумовлено тим, що
інтереси бізнесу є об'єктом захисту в системі управлін-
ня економічною безпекою.

Сучасні умови ведення бізнесу вимагають забезпе-
чення безпеки в усіх сферах діяльності, особливо гос-
тро питання стоїть щодо захищеності малого бізнесу.
Невизначеність умов функціонування малих підпри-
ємств, високий рівень ділової агресії контрагентів та
нечітке закріплення правил бізнесу сприяють постійно-
му виникненню загроз для діяльності підприємства, ре-
алізації його інтересів. Підхід забезпечення економіч-
ної безпеки, який за своєю суттю передбачає поперед-
ження й подолання загроз шляхом гармонізації інте-
ресів лежить в основі низки досліджень вітчизняних на-
уковців [1]. Ключовим в такому підході є інтереси під-
приємства та його стейкхолдерів, інтереси держави та
підприємництва. Таким чином, задоволення інтересів,
їх гармонізація є одним з напрямів забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства.

З позицій економічної безпеки головними економі-
чними інтересами підприємства є:

— максимізація ринкової вартості;
— зростання рівня рентабельності активів та влас-

ного капіталу;
— достатність фінансових ресурсів на всіх етапах

економічного розвитку;
— фінансова стабільність;
— фінансова стійкість;
— безпека інвестиційної діяльності;
— позитивний імідж підприємства як контрагента

[4].
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Джерело: сформовано за [6].

Таблиця 1. Інтереси підприємства на різних

стадіях "життєвого циклу"

Назва етапу 

життєвого 

циклу 
Види інтересів 

1 2 

Зародження Подолання бар’єрів входження в новий ринок. 

Закріплення позицій на ринку. 
Збільшення потенціалу для подальшого 

розвитку (виробничого, кадрового, 

інноваційного тощо). 

Формування попиту на продукцію, 

стимулювання збуту. 

Забезпечення беззбиткової діяльності (вихід на 

рівень мінімального прибутку) 

Зростання Нарощування обсягів реалізації. 
Диверсифікація діяльності. 
Збільшення конкурентних переваг. 
Інтенсифікація маркетингових заходів. 

Зростання прибутку 

Стабілізація 

(обмежене 

зростання) 

Формування іміджу підприємства. 

Забезпечення найвищої продуктивності 
ресурсів. 

Збереження ринкових позицій. 

Підтримуючий маркетинг. 

Максимізація прибутку 

Скорочення Відновлення позицій. 

Скорочення витрат. 

Реструктуризація. 
Максимально можливий прибуток при 

скороченні бізнесу. 

Своєчасна ліквідація 
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Метою діяльності та економічним інтересом будь-
якого комерційного підприємства є прибуток, що ви-
ступає узагальнюючим показником ефективності й ре-
зультативності бізнесу. Саме зменшення прибутків, на-
явність збитків є ознакою кризи на підприємстві. Анал-
ізуючи статистичні дані щодо фінансових результатів
малого бізнесу в Україні, виявлено, що в 2013 році
36,4% підприємств отримали збитки (рис. 2). Крім того,
прогнозується тенденція до погіршення результатів у
зв'язку з економічним та політичним становищем краї-
ни.

Необхідність захисту економічних інтересів мало-
го підприємництва обумовлюється численними про-
блемами, що спричиняють збитковість, кризові яви-
ща, банкрутство суб'єктів господарювання, їх ліквіда-
цію.

Усі загрози реалізації економічних інтересів мало-
го підприємництва варто поділити на зовнішні та внут-
рішні.

Зовнішніми загрозами є недоліки державної та ре-
гіональної політики підтримки малого підприємництва,
а також невідповідність інтересів бізнесу та суб'єктів
мікросередовища (постачальників, конкурентів, інвес-
торів, споживачів, фінансових та ін. структур). Серед
них:

— недосконалість нормативно-правового регулю-
вання діяльності суб'єктів малого підприємництва ("про-
галини" в законодавстві);

— нестабільність податкового законодавства;
— значна кількість контролюючих органів, коруп-

ція;
— обмежений доступ до фінансових ресурсів;

жорсткі умови надання кредитів;
— недостатня підтримка здійснення інвестиційної

та інноваційної діяльності;

— низька розвиненість інфраструктури підтрим-
ки малого підприємництва (бізнес-центри, бізнес-
інкубатори, технопарки,  лізингові центри, не-
банківські фінансово-кредитні станови, фонди
підтримки підприємництва, інвестиційні фонди, інно-
ваційні фонди і компанії, інформаційно-консульта-
тивні установи);

— недостатня державна фінансово-кредитна й май-
нова підтримка малих підприємств;

— розвиток рейдерства, рекету;
— недобросовісна конкуренція;
— низький рівень платоспроможності населення

тощо.
Крім перерахованих, негативно впливають на роз-

виток бізнесу внутрішні стримуючі фактори. Внутріш-
німи загрозами реалізації економічних інтересів мало-
го підприємництва є:

— у сфері управління: невизначеність місії та стра-
тегічних цілей розвитку; відсутність обгрунтованої стра-
тегії та системи планів; низька кваліфікація управлінсь-
кого персоналу;

— у сфері фінансової діяльності: відсутність чи не-
ефективність фінансового планування та контролю; не-
ефективне управління активами та капіталом; дефіцит
фінансових ресурсів; низька кредитоспроможність; не-
своєчасна фінансова діагностика;

— у сфері операційної діяльності: зношеність та
моральна непридатність основних засобів; незадовіль-
ний техніко-технологічний рівень виробництва; низька
завантаженість виробничих потужностей; втрати від
браку; обмежені можливості оновлення продукції та
здійснення інновацій;

— у сфері інвестиційної діяльності: зниження інве-
стиційної активності; високий ступінь ризику; нестача
спеціалістів з управління проектами;

Економічні потреби Економічні інтереси 

Складові 
економічної 

безпеки 

підприємства 

1 2 3 

Фінансові ресурси 

Інвестиції 

досягнення найбільш ефективного використання 
корпоративних ресурсів, забезпечення високої фінансової 
ефективності роботи, фінансової стійкості і незалежності 
підприємства 

Фінансова 

безпека 

Трудові ресурси 
збереження та розвиток інтелектуального потенціалу 

підприємства, ефективне управління персоналом 

Інтелектуально-

кадрова безпека 

Основні засоби 

Технологія 

Матеріальні ресурси 

відповідність технологій, які використовуються на 

підприємстві, сучасним світовим аналогам відносно 

оптимізації витрат ресурсів 

Технологічна 

безпека 

Інформація 

Програмне забезпечення 

ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення 

господарської діяльності підприємства; захист інформації 
Інформаційна 

безпека 

Охорона праці 
Екологізація 

дотримання екологічних норм технології та випуску 

продукції, мінімізація втрат підприємства від 

забруднення довкілля 

Екологічна 

безпека 

Майно 

Здоров’я  

забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства 

та збереження його майна 
Силова безпека 

Частка ринку 

Конкурентоспроможність 

Збут 

захист від неефективно обраної моделі поведінки на 

ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці 
ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної 
продукції 

Ринкова 

безпека 

Законність 
всебічне правове забезпечення діяльності підприємства, 

дотримання діючого законодавства 

Політико-

правова безпека 

Співпраця 

забезпечення надійності взаємодії з економічними 

контрагентами: постачальниками, торговими і збутовими 

посередниками, інвесторами, споживачами та ін. 

Інтерфейсна 

безпека 

Таблиця 2. Характеристика взаємозв'язку економічних потреб та інтересів у розрізі

складових економічної безпеки підприємства
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— у сфері маркетингової діяльності: нехтування мар-
кетинговими дослідженнями; обмежена товарно-асорти-
ментна політика; необгрунтована цінова політика; низька
конкурентоспроможність продукції; неефективність мар-
кетингових комунікацій; високий рівень витрат на збут.

Захистити економічні інтереси малого підприємни-
цтва можливо лише одночасним спрямуванням зусиль
держави щодо підтримки розвитку малого бізнесу, ство-
рення сприятливого податкового, інвестиційного, інно-
ваційного та цінового режимів; упорядкування механіз-
му державного регулювання та контролю підприємниць-
кої діяльності, а також зусиль самого суб'єкта підприє-
мництва щодо вдосконалення внутрішнього механізму
управління економічною безпекою.

Економічна безпека економічних інтересів малого
підприємництва розглядається нами як стан захищеності
ресурсів бізнесу (капіталу, персоналу, інформації та тех-
нології) та підприємницьких можливостей, при якому га-
рантується найефективніше їх використання, запобіган-
ня внутрішнім та зовнішнім загрозам.

З цього погляду, важливою складовою захисту еко-
номічних інтересів є ефективне використання ресурсів,
які одночасно є потребами бізнесу.

Таким чином, можна зробити висновок, що еко-
номічні потреби породжують інтереси, захист яких не-
обхідно забезпечувати за складовими економічної без-
пеки підприємства (табл. 2).

Забезпечення економічної безпеки малого підприє-
мництва — невід'ємна складова управлінського впли-
ву, яка охоплює усі сфери та напрямки його діяльності,
використовує методи та інструменти ризик-менеджмен-
ту, стратегічного та антикризового менеджменту.

З огляду на високу ймовірність загроз в діяльності
малого бізнесу та їх руйнівний вплив процес забезпечен-
ня економічної безпеки повинен включати наступні етапи:

1. Визначення основних інтересів бізнесу (цілей
розвитку) в залежності від стадії життєвого циклу.

2. Оцінка рівня забезпечення економічної безпеки
за функціональними складовими.

3. Діагностування загроз за ймовірністю настання
та силою впливу.

4. Порівняння інтересів підприємства з умовами зов-
нішнього та внутрішнього середовища.

5. Забезпечення максимальної нейтралізації загроз.
6. Оцінка ефективності запропонованих заходів

забезпечення безпеки.

ВИСНОВКИ
Отже, економічні інтереси підприємства є систе-

мою цінностей, що є наслідком існуючих потреб у
сфері економічної діяльності, досягнення яких забез-
печує реалізацію поставлених цілей на кожному з
етапів життєвого циклу підприємства. Економічні інте-
реси малого підприємництва мають свої особливості,
спричинені обмеженими можливостями такого виду
господарювання, додатковими внутрішніми та зовні-
шніми загрозами. На різних етапах розвитку підприє-
мства інтереси мають свої спрямування, адже визна-
чаються поставленими цілями, рівнем монополізації
ринку, залежать від об'єктивних умов розвитку галузі,
позицією бізнесу в конкурентному середовищі. Серед
численних загроз реалізації економічних інтересів ма-

лого підприємництва особливо негативно впливають
зовнішні чинники, що пов'язані зі створенням еконо-
мічних та політико-правових умов функціонування су-
б'єктів господарювання.

Таким чином, забезпечення економічної безпеки
малого підприємництва відбувається через захист їх
економічних інтересів. Зменшення негативного впливу
загроз зовнішнього середовища вимагає покращення
бізнес-клімату та підтримки малого бізнесу в країні на
державному та регіональному рівнях. Підвищення ефек-
тивності використання ресурсів, вдосконалення меха-
нізму управління економічною безпекою сприятиме ней-
тралізації внутрішніх загроз розвитку суб'єктів малого
бізнесу.

Подальші дослідження будуть спрямовані на більш
детальне вивчення механізмів забезпечення економіч-
ної безпеки малого підприємництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В последние десятилетия ХХ столетия стратегичес-

кие альянсы как особая форма взаимодействия юри-
дически самостоятельных компаний получили широкое
распространение в различных отраслях бизнеса. Появ-
ление и развитие стратегических альянсов как особого
вида кооперации и специализации независимых компа-
ний было обусловлено целым рядом причин. Во-первых,
рынок, который стал более динамичным, потребовал со-
здания гибких организационно-правовых систем, быс-
тро и адекватно реагирующих на внешние изменения.
Во-вторых, ведущие компании, активно занимающиеся
реинжинирингом, создали предпосылки для объедине-
ния своих ключевых бизнес-компетенций в целях дос-
тижения большей эффективности в соответствующих
альянсах. В-третьих, даже крупные корпорации стали
весьма остро ощущать недостаток собственных ресур-
сов для осуществления глобальных стратегий. Основ-
ными целями объединений являлись снижение рисков
и получение эффекта от масштаба бизнеса. При этом
компании пытались управлять принципиально новыми
формами сотрудничества старыми методами.

Проблема заключалась в том, что до настоящего
времени не разработана полноценная модель создания
и управления успешным стратегическим альянсом в
условиях современного рынка. Если первоначальные
альянсы представляли собой зачастую традиционные
совместные предприятия, осуществляющие совместные
операции по сбыту и закупке продукции, освоению но-
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вых видов бизнеса и рынков, то современные альянсы
— это сложные бизнес-структуры, включающие боль-
шое количество партнеров, которые работают на раз-
личных территориях и рынках, а также на разных учас-
тках технологической цепи. Управление такими альян-
сами требует от менеджеров высокой квалификации и
более совершенных методов управления.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Мировая тенденция к созданию открытого рыноч-
ного пространства ведёт к тому, что множество компа-
ний испытывают трудности, пытаясь гибко реагировать
на стремительные изменения конкурентной среды, ис-
пользуя лишь свои собственные ресурсы и возможнос-
ти. В условиях, сочетающих ограниченность ресурсов
и возможностей с либерализацией рынка и быстро раз-
вивающимися технологиями, первоочередной задачей
любого предприятия является сохранить на прежнем
уровне свою конкурентоспособность, а также изыскать
способы её повышения, минимизируя влияние измене-
ний внешней среды на ход своего нормального разви-
тия.

Особую актуальность в этой связи приобретает про-
блема управления стратегическими альянсами как фор-
мой межфирменного сотрудничества, к которой наибо-
лее часто прибегают предприятия различных отраслей
с целью усиления своих конкурентных позиций и реше-
ния различного рода задач, и которая при этом позво-
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ляет каждому из участников сохранить свою юридичес-
кую самостоятельность.

Проблемам образования стратегических альянсов
и управления их деятельностью посвящено достаточно
большое количество работ в зарубежной и отечествен-
ной литературе. Основной вклад в изучение данных
проблем был внесён такими авторами как: М.Е. Портер,
Ф. Котлер, И. Ансофф, Б. Гарретт, Е.В. Ленский,
А.А. Нещадин, А.А. Томпсон, В.И. Черенков, Р. Уелбор-
ни и др.

Вместе с тем, ряд проблем всё еще остаётся нере-
шённым. Основной из них является отсутствие консо-
лидированной модели организационной культуры веде-
ния совместного бизнеса, перспектив его развития в
рамках стратегического альянса. Наблюдается острый
недостаток рассмотрения теоретических концепций
применительно к украинским промышленным пред-
приятиям при проецировании опыта зарубежных ком-
паний на условия отечественной экономики.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является исследование теоретических

подходов к процессу формирования организационной
культуры в стратегии инновационного развития про-
мышленных комплексов.

При переходе к рынку происходит постепенное от-
ступление от иерархического управления, жесткой сис-
темы административного воздействия к рыночным от-
ношениям и отношениям собственности, базирующим-
ся на экономических методах. Поэтому необходима
разработка принципиально новых подходов к приори-
тету корпоративных ценностей. Необходимо повернуть
сознание работника к потребителю, перейти к со-
циальным нормам, базирующимся на здравом эконо-
мическом смысле и нравственных ценностях. Иерархия
уходит на второй план, уступая место культуре и рынку.

В мире, характеризующемся процессами глобализации
постоянно и быстро изменяющихся технологий, продукции
и бизнес-процессов, устойчивое преимущество организа-
ции может заключаться в ее способности эффективно ак-
кумулировать и распространять знания в организации. Орга-
низация должна стремиться быстрее конкурентов получать
больше знаний о характере своей внешней и внутренней
среды, их взаимосвязи. Вне своих границ организация дол-
жна совершенствовать знания в области потребителей, по-
ставщиков, конкурентов, технологий, общей экономичес-
кой и политической обстановки. В рамках своих границ про-
мышленной корпорации необходимо стремиться к лучше-
му пониманию источников своих компетенций. Взаимоот-
ношения партнеров по альянсу являются, в высшей степе-
ни, неопределенными, что представляет сложность при раз-
работке стратегических решений. Где и как провести гра-
ницу между сотрудничеством и конкуренцией?

Названные проблемы отражают сложность со-
циально-экономической ситуации, в которой осуществ-
ляется формирование системы стратегического управ-
ления промышленными альянсами, и представляют ин-
терес для дальнейшего исследования. Все возрастаю-
щее значение потребителя и человеческого ресурса в
развитии бизнеса дает толчок к более обоснованному
и сложному анализу повседневных экономических
убеждений и поведения.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

Перед предприятием, принявшим решение о вступ-
лении в альянс, ставится задача в течение ограниченно-
го промежутка времени оценить свою стратегическую
позицию, на основании полученного результата наме-
тить ряд потенциальных партнёров, чьи характеристи-
ки в наибольшей степени соответствуют самому пред-
приятию, и сотрудничество с которыми позволит дос-
тичь желаемого результата.

Стратегический альянс — это, прежде всего, инст-
румент разработки и реализации стратегий входящих в
него компаний, организационная структура со сложны-
ми внутренними связями и своей особой стратегией раз-
вития. В отличие от обычной компании, стратегические
изменения альянса должны отражать как изменения
внешней среды, так и изменения внутренних взаимосвя-
зей между партнерами по альянсу. Ключ к успешной
долгой жизни стратегических альянсов — эффективное
обучение и приспособление как друг к другу, так и к
изменениям окружающей среды.

Решающие факторы управления, которые гаранти-
руют успех альянсам — адекватные механизмы интег-
рации специализированных структурных единиц, обес-
печивающие их эффективное взаимодействие. Во мно-
гом успех стратегического альянса предопределяется
организационной культурой его участников. Корпора-
тивные ценности участников и то, как соблюдается ба-
ланс сотрудничества и соперничества, оказывают суще-
ственное влияние на результаты деятельности страте-
гического альянса.

Не существует стратегии, единой для всех компа-
ний, также как и не существует единого универсально-
го стратегического управления. Каждая фирма уникаль-
на в своем роде, поэтому и процесс выработки страте-
гии для каждой отдельной фирмы уникален, так как он
зависит от позиции фирмы на рынке, ее потенциала,
поведения конкурентов, характеристик производимого
ею товара или оказываемых услуг, состояния экономи-
ки, культурной среды и ещё многих факторов. В то же
время, есть некоторые основополагающие моменты,
которые позволяют говорить об обобщенных принци-
пах выработки стратегии поведения в процессе осуще-
ствления стратегического управления промышленным
комплексом.

В современной литературе организационная куль-
тура трактуется как набор наиболее важных предполо-
жений, принимаемых членами организации и получаю-
щих выражение в заявляемых организацией ценностях.
Отношения между культурой и результатами работы
организации зависят во многом от содержания тех цен-
ностей, которые утверждаются конкретной культурой
в организации. Организационная культура служит ос-
новой формирования управленческой культуры, то есть
стилей руководства, методов принятия решений, спо-
собов поведения. Но конечный результат будет во мно-
гом зависеть от эффективности управленческих прак-
тик и процедур, применения инновационных методов
управления.

Организационную культуру промышленной корпо-
рации, на наш взгляд, можно рассматривать на основа-
нии следующих характеристик:
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1. Осознание себя и своего места в организации.
2. Коммуникационная система и язык общения.
3. Деловой этикет.
5. Тайм-менеджмент в общей системе управления.
6. Партнерские взаимоотношения.
7. Ценности и нормы поведения.
8. Бизнес-философия компании.
9. Процесс развития и профессионального образо-

вания персонала.
10. Трудовая этика и мотивация.
Вышеуказанные характеристики культуры корпора-

ции отражают смысл концепции организационной куль-
туры. Тем не менее, необходимо понимать, что в одной
организации может быть много "локальных" культур,
которые могут сосуществовать только в разрезе одной
общей культуры.

Каждая компания имеет свой, только ей присущий
организационный стиль. У каждой фирмы существует
своя философия и принципы, особые методы разреше-
ния проблем и принятия решений, свой кодекс ценнос-
тей, имеющих наибольшее значение для данной компа-
нии, а также особая система внутренних взаимоотно-
шений. Вышеперечисленные компоненты наиболее пол-
но выражают корпоративный дух, бизнес-идологию
корпорации. Организационная культура корпорации
связана с традициями, стилем работы и внутренней сре-
дой образующих ее компаний. Немаловажное значение
придается понятиям, характеризующим стиль компании:
качество, сервис, ценовая политика, профессиональный
уровень персонала. Основой организационной культу-
ры является философия компании, определяющая пра-
вила, процедуры и этические нормы ведения бизнеса.

Организационная культура не является статичной,
раз и навсегда установленной формой взаимоотноше-
ний в компании. Перемены, происходящие в динамич-
но развивающейся внешней среде, нередко приводят к
поиску новых методов управления, новых поведенчес-
ких стандартов. Смена лидеров и высшего менеджмен-
та корпорации также может привести к возникновению
новых ценностных ориентиров и бизнес-процедур. При-
чиной изменений в концепции организационной куль-
туры часто является освоение новых видов бизнеса,
завоевание новых рынков, изменение количественного
и качественного состава персонала.

Сильная организационная культура и её тесная
связь со стратегией корпорации являются мощными
рычагами управления персоналом с целью улучшения
его работы. Для внедрения в жизнь стратегического
плана организационная культура должна идти парал-
лельно со стратегической линией корпорации, созда-
вать благоприятный инновационный климат, поддержи-
вать у сотрудников чувство собственной значимости в
бизнесе, формировать партнерские отношения, наце-
ленные на сотрудничество.

Принципы стратегии инновационного развития
промышленного альянса могут вступать в противоре-
чие с принципами организационной культуры. Тесная
связь между стратегией и культурой ведёт к достиже-
нию максимальных результатов, потому изменения,
проводимые в организационной культуре, требуют
высокой степени компетентности со стороны руковод-
ства компании.

Одним из наиболее очевидных факторов, обеспе-
чивающих успех стратегического альянса на рынке, яв-
ляется уровень профессионализма высшего менедж-
мента. Эффективные действия менеджеров по приве-
дению в соответствие основных принципов организаци-
онной культуры и выбранной стратегии предполагают:
оценку деятельности корпорации; учёт интересов внут-
ренних и внешних партнеров; открытость к нововведе-
ниям и получению новых знаний; мотивацию персонала
следовать новым методам ведения бизнеса; объясне-
ние происходящих перемен во внутренней политике;
создание благоприятной бизнес-среды для реализации
стратегии инновационного развития.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Эффективное управление промышленным стратеги-

ческим альянсом требует от современного менеджера
стратегического мышления и умения разрабатывать
общую стратегию.

Преимуществами стратегического мышления, име-
ющего первостепенное значение в инновационном раз-
витии промышленного альянса, являются:

— формирование системного подхода к управле-
нию бизнесом и обеспечение направленности всей орга-
низационной системы на ключевые аспекты иннова-
ционной стратегии;

— более чёткое реагирование на новые возможно-
сти и угрожающие тенденции, анализ взаимного влия-
ния друг на друга компаний, входящих в корпорацию;

— возможность для менеджеров разумно транс-
формировать капитальные и человеческие ресурсы в
стратегически обоснованные и высокоэффективные
проекты;

— создание среды, благоприятствующей принятию
эффективных совместных стратегических решений.

Преуспевающие компании предпринимают страте-
гические наступления для обеспечения устойчивого кон-
курентного преимущества, а затем используют свою
долю рынка, чтобы достичь превосходных финансовых
результатов. Совместное ведение бизнеса, использова-
ние суммарного инновационного потенциала, разработ-
ка и выполнение уникальной стратегии может вывести
промышленную корпорацию на ведущие позиции, обес-
печивая продвижение её товаров или услуг до тех пор,
пока она не станет лидером в данной отрасли.

Задача руководства по выработке направления раз-
вития включает разработку целей, постановку задач и
формулирование стратегии. Хорошо продуманная фор-
мулировка миссии компании помогает направить усилия
организационной системы по пути, который определи-
ло руководство.

Стратегия формируется как внешними, так и внут-
ренними факторами. Внешнее окружение, влияющее на
стратегическое развитие промышленного альянса —
это экономические, социальные, политические, и обще-
ственные факторы; привлекательность отрасли; рыноч-
ные возможности и угрозы. К главным внутренним фак-
торам можно отнести: сильные и слабые стороны груп-
пы компаний, входящих в промышленную корпорацию,
конкурентные возможности, креативность персонала,
философию и этику бизнеса, организационную культу-
ру и общие ценности. Реализация стратегии — это фун-
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кция не только высшего менеджмента, а работа для всей
управленческой команды, где менеджеры несут ответ-
ственность в рамках своих полномочий и причастности
к бизнес-ценностям, формируемым организационной
культурой.

Организационная культура имеет большое значение
для успешной реализации стратегии инновационного
развития, так как она формирует благоприятный биз-
нес-климат и деловую репутацию, которые способству-
ют выполнению поставленных задач и вносят свой вклад
в достижение успеха. Организационная культура опре-
деляет ценности и убеждения, этические нормы и тра-
диции, которым следуют акционеры, высший менедж-
мент и рядовые сотрудники, философию и идеологию,
которые лежат в основе ключевых политик и бизнес-
установок компании. Организационная культура, таким
образом, отражает стиль работы компании на рынке,
формирует ее имидж, являющийся ключевым фактором
инновационного потенциала.

В каждой компании формируется своя "филосо-
фия" управления, отражающая уровень управленческой
этики и организационной культуры. Тем не менее, биз-
нес все активнее приобретает новые черты, более со-
временные ценностные ориентиры. Постепенно возни-
кает и расширяет свои границы обновленная деловая
культура, нацеленная на удовлетворение требований
рынка, на приоритет общественных, а не личных цен-
ностей. На наш взгляд, в основу единой организацион-
ной культуры стратегического альянса должна лечь
концепция стратегического партнерства, которая тре-
бует, чтобы были сбалансированы такие факторы, как
прибыль корпорации, потребности внутренних и вне-
шних клиентов, интересы общества. Формирование
общих ценностей, а затем совместное получение и спра-
ведливое распределение выгоды от партнерского вза-
имодействия гарантируют промышленной корпорации
долгий срок жизни, низкий уровень риска выхода на
новые рынки и возможность увеличения прибыли в дол-
госрочной перспективе.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современные мирохозяйственные связи базируют-

ся на процессах глобализации и интеграции всей ми-
ровой экономики. В то же время, несмотря на богатое
теоретико-методологическое и практическое обобще-
ние многих течений в сфере международных интегра-
ционных процессов, в последние годы наблюдается тен-
денция развития как локальных, так и двусторонних тор-
гово-экономических связей между национальными го-
сударствами. Поэтому представляется весьма актуаль-
ным проведение научных исследований с целью выяв-
ления приоритетных направлений в сфере конкурентос-
пособности и конкурентных преимуществ национальных
экономик.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В настоящее время возникает большая потребность
в более глубоких научных изысканиях в сфере разви-
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тия торгово-экономических отношений с зарубежными
странами. В этой связи важное значение приобретают
труды классиков экономической теории и современных
западных ученых в сфере мировой экономики, меж-
дународной торговли и внешнеэкономических связей:
Д. Аакера, Р. Виттингтона, Р. Дж.Барро, Н. Дерески,
Ч. Линдблома, Д. Мерфи, Д. Норта, Х. Тухвачера, Д. Ри-
кардо, Ж. Роэфф, Р. Свэйли, А. Смит, С. Франк, М. Фу-
ко, Ч. Хилл, А. Чаусский, М. Портер, Ф. Перру, Ч. Доу и
др.В процессе изучения этих проблем автором были ис-
пользованы научные разработки отечественных ученых
— А. Алекперова, А. Байрамова, Ш. Гаджиева, Р. Гаса-
нова, С. Зейналова, Р. Касумова, М. Мамедова, И. Фей-
зуллабейли,Э. Эмир-Ильясовой и др.В последние годы
различные аспекты данной проблематики в современ-
ных условиях достаточно активно разрабатывают
ученые постсоветских стран -И. Алексеев, Л. Ачалов,
О. Абдурахманов, В. Авдонин, А. Быков, М. Бабина,
С. Бютиков, С. Борисов, И. Барыгин, В. Джахадзе,
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Н. Дроздов, Н. Камзин, Э. Кузнецов, В. Крамаренко,
В. Липатов, А. Можаров, А. Мельников, Т. Мансуров,
С. Рязанцев, С. Перминов, М. Симонова, Л. Стровский,
Е. Семак, А. Титов, И. Хмелев, П. Шимко, В. Шмелева,
Р. Фатхутдинов и др. Вместе с тем следует признать,
что проблемы выявления конкурентных преимуществ
экономики транзитивных стран, в том числе Азербайд-
жана, в условиях их интеграции в мировое хозяйство не
получили должного освещения.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является выявление конкурентных

преимуществ Азербайджана в условиях развития его
двусторонних торгово-экономических связей с зару-
бежными странами.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являются торгово-эконо-

мические связи Азербайджана с развитыми странами
мира, в частности с Германией.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время в экономической литературе
существуют различные понятия и категории, связанные
с конкуренцией, к числу которых можно отнести такие,
как "конкурентность", "конкурентоспособность" и др.
Но базовым понятием остается "конкуренция", имею-
щая различные трактовки. Например, Е.А. Девяткин счи-
тает, что конкуренция — это и способ хозяйствования,
и такая форма существования капитала, при которой
один индивидуальный капитал соперничает с другим, и
одновременно -механизм автоматического регулирова-
ния пропорций общественного производства [1, с. 8—
9]. Весьма интересны и его предложения по классифи-
кации конкуренции, которую он отображает в трех ра-
курсах, как 1) соперничество на внутреннем и внешнем
рынке; 2) основной инструмент рыночного механизма,
способствующий сбалансированию спроса и предложе-
ния; 3) критерий, определяющий вид и типологию внут-
реннего и международного рынка. Соглашаясь в целом
с данным классификационным подходом, следует, на
наш взгляд, одновременно акцентировать внимание на
необходимости базирования конкуренции на стратеги-
ческих моментах, что воплощает ее в конкурентную
стратегию.

Разнообразные мнения имеются и по поводу кате-
гории "конкурентоспособность", которая классифици-
руется на реальную и потенциальную конкурентоспо-

собность компаний, фирм, а также
товара. В частности, потенциальную
конкурентоспособность фирмы опре-
деляют как систему экономико-управ-
ленческих и технических факторов,
способствующих определению ее
конкурентных преимуществ, а реаль-
ная конкурентоспособность проявля-
ется после выявления потенциальных
возможностей фирмы.

По нашему мнению, категории
"конкуренция" и "конкурентоспособ-
ность" следует рассматривать с пози-

ции восприятия конкурентной среды (рис. 1).
Основные теории формированиянациональных кон-

курентных преимуществ как основы экономической
интеграции сгруппированы в таблице 1.

Конечно, в экономической литературе встречаются
и другие теории национальных конкурентных преиму-
ществ. Однако представленная нами группировка дает
возможность раскрыть как внутренние, так и внешние
факторы формирования национальных конкурентных
преимуществ. Предложенная последовательность этих
теорий рассматривается с четырех ракурсов:

— внешняя конкуренция базируется на пятифактор-
ной модели М. Портера (национальный ромб);

— внутренняя конкуренция основывается на фак-
торе производства конкурентного товара (Р.А. Фатхут-
динов) и выявления конкурентоспособности предприя-
тия (А.А. Исаев);

— аналитическая конкуренция включает вопросы
конкурентной рыночной стратегии на прибыль (Гарвар-
дская школа) и стратегический конкурентный анализ
компаний и фирм (Г. Минцберг);

— результативная конкуренция представляет собой
индексные, расчетные параметры, основанные на коле-
бании рыночной среды (Ч. Доу).

Представленная точка зрения весьма близка к по-
зиции К.Г. Бородина по поводу детерминантов конку-
рентных преимуществ,к которым онотносит: условия
для факторов (определение потоков товарооборота,
основанное на факторах производства); состояние
спроса (конкурентное преимущество достигается в от-
раслях, в которых внутренний спрос информирует о
потребностях потребителей); родственные и поддер-
живающие отрасли (наличие смежных отраслей, кото-
рые конкурентоспособны на международном рынке);
устойчивую стратегию, структуру и соперничество (ус-
ловия в странах определяют специфику создания ком-
паний, а также характер внутренней конкуренции) [2,
с. 12].

Кроме того, в предложенной нами группировке
теорий национальных конкурентных преимуществ осо-
бое внимание отводится вопросам конкурентной стра-
тегии, к числу которых можно отнести следующие:

— стратегия формирования производственных
мощностей в стране производителя и вывоз их в страну
потребителя, который может осуществляться как соб-
ственными силами, так и иностранными фирмами;

— осуществление стратегии лицензирования наи-
более современных, инновационных товаров, которое
дает возможность компаниям избежать риски;

Рис. 1. Восприятие конкуренции и конкурентоспособности
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— активное использование системы франчайзинга,
обычно применяемого компаниями в сфере розничной
продажи товаров на международных рынках;

— проведение политики адаптации к условиям
внешнего рынка в той или иной стране;

— осуществление компаниями координации стра-
тегических усилий в международной торговле;

— создание стратегических альянсов, в которые мо-
гут быть включены как совместные, так и зарубежные
фирмы;

— стимулирование компаний и фирм к иннова-
ционным целям (инвестиционный подход);

— снижение процесса регулирования конкуренции
(отказ от монополии жесткого контроля над иннова-
ционно-инвестиционной деятельностью);

— проведение свободной торговой политики (со-
здание условий для формирования открытой торговли).

Учитывая то, что целью данного исследования яв-
ляется выявление конкурентных преимуществ Азербай-
джана, то возникает потребность в определении само-
го понятия национальной конкурентоспособности.

Под национальной конкурентоспособностью госу-
дарства, прежде всего, понимается способность наци-
ональной экономики (ее отраслей, компаний и фирм)
создавать и поддерживать среду, в которой возникает
конкурентоспособный бизнес, активно соперничать с
зарубежными аналогами с целью выхода на внешний
рынок. Каждая страна должна иметь конкурентные пре-
имущества, в число которых можно включить следую-
щие: повышенная доля госбюджетных расходов на ин-
новации; увеличение расходов на формирование чело-
веческого фактора; удельный вес валового внутренне-
го продукта на 1 человека; повышение жизненного уров-
ня населения; повышение эффективности потенциала
страны; регулирование соотношения экспорта и импор-
та; увеличение удельного веса конкурентоспособных

компаний и фирм; создание современной финансово-
кредитной среды; активизация деятельности внутрен-
него рынка; повышение уровня образовательной сис-
темы; повышение уровня международной кооперации
и интеграции; качественное улучшение инфраструкту-
ры как в территориальном, так и рыночном аспектах и
др.

К основным показателям, характеризующим наци-
ональную конкурентоспособность, можно отнести:

— валовый внутренний продукт, его структура и
объем;

— удельный вес расходов на конечное потребле-
ние в системе ВВП;

— объем и структура экспортно-импортных опера-
ций;

— абсолютные и относительные показатели внеш-
неторгового сальдо;

— индексные показатели роста (снижения) торго-
вого оборота, экспорта и импорта.

В последние годы появились и новые показатели
конкурентоспособности отдельных стран, разработан-
ные различными международными структурами. Наибо-
лее сложным этапом в формировании национальных
конкурентных преимуществ является процесс количе-
ственного определения международной конкуренто
способности. В настоящее время существует два под-
хода количественного измерения конкурентоспособно-
сти стран: Всемирного экономического форума (WEF)
и Международного института развития менеджмента
(IMD). Применяемые ими методики, опирающиеся, в ос-
новном,на рейтинговые показатели отдельных стран,
наряду с положительными сторонами, имеют и ряд от-
рицательных моментов (таблица 2).

Данной проблеме уделяют повышенное внимание
ученые-экономисты как западных, так и постсоветских
стран. Наиболее интересным, на наш взгляд, представ-

Таблица 1. Основные теории формирования национальных конкурентных преимуществ

Название теории Характеристика теории конкурентных преимуществ 

1. Пятифакторов конкурен-

ции (М. Портер) 

К основным видам и факторам конкуренции отнесены: между игроками 

(товаропроизводителями) во всех сложных системах (страна, отрасль) 

возникает конкуренция; со стороны новых конкурентов усиливается 
конкуренция во всех сложных системах; в конкуренцию вовлекаются 

товаропроизводители смежных отраслей или других стран; постоянное 

усиление давления со стороны различных поставщиков; непрерывное 

усиление давления со стороны товаропотребителей 

2. Конкурентоспособности 

компании или фирмы  

(Р.А. Фатхутдинов) 

Основной смысл данной теории состоит в том, что каждая компания или 

фирма должна быть способной производить конкурентоспособный товар с 

целью реального и потенциального удовлетворения спроса у товаро-

потребителей 

3. Конкурентоспособности 

предприятия (А.А. Исаев) 

Данная теория основывается на том, чтобы выявить конкурентоспособность 

предприятия во взаимосвязи с прибыльностью и предлагается данный 

показатель представить в виде некоего соотношения данного предприятия со 

среднеотраслевыми показателями 

4. Влияниеконкурентной 

рыночной стратегии на 
прибыль (Гарвардская шко-

ла) 

Данная теория базируется на определении 35 параметров классификации 

конкурентных бизнес-единиц. Основной принцип данного подхода 
заключается в том, что послеживается слабая и сильная конкурентная стра-

тегическая позиция отдельных компаний на внешнем рынке 

5. Стратегического конку-

рентного анализа (Г. Минц-

берг) 

Теория стратегического конкурентного анализа базируется на следующих 

моделях: перспективные модели; модели предпринимательского 

предвидения; практические модели. Основываясь на данные модели иссле-

дователям удается выявить конкурентное преимущество той или иной 

системы (страны, отрасли, компании) 

6. Доу (Ч. Доу) Выявление конкурентного преимущества основывается на определении 

колебания рыночной среды, которые включают первичные, вторичные и 

малые рынки. Данный процесс включает характеристику «убывающих и 

возрастающих» рынков 
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ляется исследование К.В. Швандар, которая
подробно изучила методологию Междуна-
родного форума по развитию менеджмен-
та (EFM) и WEF [3].

EFМ определяет основной целью своей
работы исследование отношения между на-
циональной конкурентной средой, в кото-
рой государство играет ключевую роль, и
процессом создания богатства, которое ло-
жится на плечи предприятий и индивидов.
При этом внимание фокусируется только на
четырех факторах конкурентоспособности,
которые определяют состояние националь-
ной конкурентной среды и способность
предприятий создавать богатство. К ним
относятся: экономически развитие страны,
его макроэкономическая оценка; эффек-
тивность правительства, т.е. насколько по-
литика правительства способствует росту
конкурентоспособности; эффективность
бизнеса и инфраструктура, т.е. в какой мере ресурсы,
технология, наука и трудовые ресурсы удовлетворяют
потребности бизнеса. Исследование EFМ охватывает
экономики, чья доля в мировой экономике заметна и
которые обладают сопоставимой международной ста-
тистикой. МФМ использует около 320 показателей кон-
курентоспособности1. Под воздействием основных из-
менений в мировом развитии и новых достижений науч-
ной мысли в течение последних двух десятилетий мето-
дология EFМ постоянно изменялась. Вместе с тем по-
зитивным моментом данного исследования является по-
степенность внедрения этих изменений, что создает
возможность для проведения сравнительного анализа
и сопоставления результатов, полученных в различные
годы.

Подход к исследованию международной конкурен-
тоспособности WEF значительно отличается и являет-
ся более адекватным происходящим процессам в ми-
ровой экономике и перспективным с точки зрения даль-
нейшего развития теории. Более совершенным его де-
лает гораздо больший охват стран, более чем в два раза
превышающий выборку EFМ (более 130 стран, представ-
ляющих около 97% мирового ВВП), большая градация
факторов и использование стадий развития конкурент-
ных преимуществ. Основная сложность анализа и при-
менения данной методики исследования заключается в
ее постоянных изменениях и пересмотрах, которые ка-
сались многих компонентов, составляющих сводный ин-
декс конкурентоспособности. Эти изменения затраги-
вали количество стран (которое изменяется практичес-
ки каждый год), количество показателей и методы их
расчета, количество и содержание анкетных вопросов.
Но, что более важно с точки зрения сопоставимости
результатов, иногда кардинальным образом изменялась
структура расчета сводного индекса, а также неодно-
кратно создавались новые индексы на базе новых по-
казателей. Все это привело к невозможности сопоста-
вить результаты за длительный период времени, а, сле-
довательно, в полной мере оценить аналитические и

прогностические возможности методики WEF. Напри-
мер, на протяжении 90-х годов WEF рассчитывал еди-
ный индекс конкурентоспособности, называемый Ин-
дексом Мировой конкурентоспособности. Однако уже
в 2000 г. в самостоятельный индекс был выделен ин-
декс микроконкурентоспособности. В результате нача-
ли рассчитываться два индекса, которые перестали сво-
диться в единый: "Индекс конкурентоспособности рос-
та" (Growth Competitiveness Index), определявший спо-
собность экономики достигать постоянного экономи-
ческого роста в средне- и долгосрочный период, и "Ин-
декс конкурентоспособности бизнеса" (Business Com-
petitiveness Index),который делал акцент на развитии
специфических для компаний факторов, способствую-
щих повышению эффективности и производительнос-
ти на микроуровне.

Таким образом, можно констатировать, что в насто-
ящее время не существует единой методики по опреде-
лению индексов конкурентоспособности стран, в связи
с чем сложно выявить конкурентное преимущество от-
дельных государств.

Вызывает интерес анализ обобщенных индексных
показателей Германии в сравнении с Азербайджаном,
рассчитанных по методике WEF. В таблице 3 представ-
лена группировка опережающих индексов торговли Гер-
мании в целом и отдельных его субиндексов по данным
2014 г. В частности, по опережающим индексам торгов-
ли Германия имеет десятый рейтинг с общим баллом 5,1
[4, с. 194—195].

Субиндекс группы А соответственно сложился сле-
дующим образом: доступные рыночные индексы (25%)
— 75 место (3,4); внутренние рыночные субиндексы —
46 (3,4); внешние рыночные субиндексы — 97 (1,9).

Субиндекс группы В: эффективность и транспорт-
ные административные границы — 13 (5,8).

Субиндекс группы С: инфраструктура (25%) соот-
ветственно — 6 (5,9), в том числе: наличие и качество
транспортного сервиса — 3 (5,7); наличие и использо-
вание — 21 (5,7).

____________________________
1 В частности используются статистические данные, которые охватывают 127 показателей, используемых для определения

места страны в рейтинге и 78 показателей — в качестве подготовительной информации, не используемой в определения рейтинга.
Оставшиеся 116 показателей представляют собой данные опроса респондентов.

Таблица 2. Положительные и отрицательные стороны

рейтинговой методологии WEF и IMD

WEF 

Позитивные Негативные 

1. Комплексное исследование экономи-

ческих показателей стран 

1. Рейтинговые показатели страны вклю-

чают 249 показателей 

2. Определение международного 

индекса конкурентоспособности 

2. Определение рейтинговых показателей 

страны носят субъективный характер 

3. Системный подход к исследованию 

на всех уровнях управления стран 

3. Частое изменение индексных 

показателей конкурентоспособности 

страны 

IMD 

Позитивные Негативные 

1. Определение показателя 

коэффициента конкурентоспособности 

страны 

1. Преобладание экономических показа-

телейпо сравнению с социальными 

2. Рейтинговые показатели страны 

включают 314 показателей 

2. Ограниченное использование 

индексных показателей на уровне фирм 

3. Стабильность использования данной 

методики и их прогнозная 

направленность 

3. Индексные качественные показатели 

превышают количественные показатели 

4. Системный анализ многоуровневой 

системы страны 
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Субиндекс группы D: операционная окружающая
среда — 12 (5,4).

Занимаемое Германией10 место в мирепо опережа-
ющему индексу торговли обусловлено рядом проблем,
которые имеются в сфере торгово-экономических свя-
зей (рис. 2).

Прежде всего, к основным проблемам по экспорту
Германии можно отнести следующие: тарифные (12,4),
коррупция на внешних границах (11,3), правила регули-
рования (11,2), операции на внутренней границе (11,2),
техническое регулирование и стандарты (11,1), внутрен-
ние торговые финансы (9,9), международная транспор-
тировка (6,3), изменения цен на импорт (6,1), качествен-
ное регулирование покупательского рынка (3,8), непод-
ходящие технологические продукты (2,9), внутренние
транспортировки (2,2).

Проблемы по импорту Германии сложились следую-
щим образом: техническое регулирование и стандарты
(20,4), тарифные (19,9), операции по импорту (18,5), меж-
дународная транспортировка (15,4), внутренняя транспор-
тировка (7,9), криминал и кражи (7,7), коррупция на гра-
нице (5,3), телекоммуникационная инфраструктура (4,8).

В сравнении с Германией Азербайджан зна-
чительно уступает по рейтинговым показателям,
и по опережающим индексам торговли занима-
ет 77 место с суммой баллов 3,9 (табл. 4) [4, с.
114—115]. По другим субиндексам положение
по данным 2014 г. сложилось следующим обра-
зом:

Субиндекс группы А: доступные рыночные
индексы — 66 место (3,6); в том числе, внутрен-
ние рыночные субиндексы — 95 (4,3); внешние
рыночные субиндексы — 56 (2,9).

Субиндекс группы В: эффективность и транс-
портные административные границы — 94 (3,8).

Субиндекс группы С: инфраструктура — 62
(3,9), в том числе: наличие и качество транспор-
тной инфраструктуры — 45 (3,9); наличие и ка-

чество транспортного сервиса — 101 (3,5), наличие и
использование транспортного сервиса — 61 (4,2).

Субиндекс группы D: операционная окружающая
среда — 58 (4,3).

Низкие рейтинговые показатели Азербайджан обус-
ловлены следующими проблемами в торгово-экономи-
ческой деятельности по экспорту: рыночный потенциал
(17,0), внутренние торговые финансы (13,2), изменения
цен на импорт (12,5), техническое регулирование и стан-
дарты (10,0), неподходящие технологические продук-
ты (9,0), внутренние транспортировки (8,2), качествен-
ное регулирование покупательского рынка (7,1), меж-
дународная транспортировка (6,2), тарифные (5,0), кор-
рупция на внешних границах (5,0), операции на внутрен-
ней границе (4,6), правила регулирования (2,1).

Серьезные проблемы наблюдаются в сфере импор-
та, к числу которых отнесены: операции по импорту
(27,5), коррупция на границе (22,1), тарифы (19,3), тех-
ническое регулирование и стандарты (9,9), междуна-
родная транспортировка (9,0), внутренняя транспорти-
ровка (7,4), телекоммуникационная инфраструктура
(2,7), криминал и кражи (1,9).

 Ранг 
Баллы  

(1-7) 

Опережающие индексы торговли 10 5,1 

Субиндекс А: доступные рыночные индексы (25%) 75 3,4 

1. Внутренние рыночные субиндексы 46 4,9 

2. Внешние рыночные субиндексы 97 1,9 

Субиндекс В: административные границы (25%) 13 5,8 

3. Эффективность и транспортные административные 

границы 

13 5,8 

Субиндекс С: инфраструктура (25%) 6 5,9 

4. Наличие и качество транспортной инфраструктуры 5 6,3 

5. Наличие и качество транспортного сервиса 3 5,7 

6. Наличие и использование транспортного сервиса 21 5,7 

Субиндекс D: операционная среда (25%) 12 5,4 

7. Операционная окружающая среда 12 5,4 

Таблица 3. Группировка опережающих индексов

торговли Германии в 2014 г.

 

 
Рис. 2. Количество проблемных факторов торговли Германии в 2013 г.
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Если Германия как развитая
европейская страна, справедли-
во входит в десятку сильнейших,
то Азербайджан (по данным
последних десяти лет) занима-
ет место в конце восьмой десят-
ки, несмотря на то, что по индек-
сным конкурентным показате-
лям он превосходит многие ази-
атские и даже европейские
страны. Это, на наш взгляд, сви-
детельствует о несовершенстве
существующей методики оцен-
ки конкурентных преимуществ
страны и необходимости внесе-
ния в нее конструктивных кор-
ректив.

ВЫВОДЫ
Теории формирования на-

циональных конкурентных пре-
имуществ следует осуществлять
в следующих основных направ-
лениях: пятифакторная модель
М. Портера; конкуренции; кон-
курентоспособность компании
или фирмы; конкурентноспо-
собность предприятия на внеш-
нем рынке; теория влияния кон-
курентной рыночной стратегии
на прибыль; теория стратегичес-
кого конкурентного анализа
компаний и фирм; теория Доу.
Существующие рейтинговые
методики WEF и IMD по опреде-
лению национальных конкурен-
тных преимуществ отдельных
стран требует дальнейшей мо-
дификации, о чем свидетель-
ствует проведенный анализ
конкурентоспособности таких
стран, как Германия и Азербай-
джан.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Вплив державної заборгованості на економіку краї-
ни різноманітний, тому різні економісти трактують дер-
жавний борг з суттєво відмінними позиціями. Основни-
ми причинами виникнення та зростання державного
боргу в Україні є дефіцит державного бюджету та пост-
ійний дефіцит платіжного балансу країни. Для фінансу-
вання дефіциту Державного бюджету України залуча-
ються кошти міжнародних фінансових організацій. При
цьому очевидно, що кредити лише тимчасово, на корот-
кий період, можуть вирівняти баланс, а в більш відда-
леній перспективі це серйозно посилює зростання бор-
гового навантаження на ВВП. Запозичення є значним
тягарем для суспільства та призводять до зменшення
обсягів капіталу і споживання, та до зростання оподат-
кування в майбутньому.
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THE INFLUENCE OF STATE LOANS OF UKRAINE ON THE NATIONAL ECOCONOMY

Досліджено державну заборгованість країни в залежності від її впливу на соціально-еко-

номічні показники країни. Проаналізовано погляди різних економічних шкіл на позитивний та

негативний впливи державного боргу на економіку держави та суспільства. Досліджено кри-

тичну межу у відношенні державного та гарантованого державою боргу до ВВП.

Is explored the state loans of country depending on its influence on the socio-economic indexes

of the country. The looks of different economic schools are analyzed on positive and negative

influences of the national debt on the economy of the state and society. Is explored critical limit in

attitude of national and assured the state debt toward GDP.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблематиці і питанням державної заборгованості
присвячені праці багатьох відомих вчених-економістів.
Серед класиків, в чиїх працях розглядалась дана про-
блема, доцільно назвати А. Сміта, Д. Рікардо, К. Марк-
са. Останнім часом особливості формування державно-
го боргу та управління його складовими розглядають-
ся, зокрема, у працях Т.П. Вахненко [6]. Сутність впли-
ву державного боргу України на економічне зростання
розглядалося в праці О.Д. Рожко [2]. В.М. Калитчук роз-
крив вплив державного боргу на економічне станови-
ще в Україні [4]. Проблематику та шляхи її подолання
стосовно зовнішнього боргу України окреслила
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О.О. Куксенкова [8]. Автори розглядають заборго-
ваність країни під різними кутами зору. Але і до сьо-
годні не є окреслена та сформована програма щодо
державного боргу України та його позитивного чи не-
гативного впливу на економіку країни.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У зазначених працях автори приділяють увагу в ос-
новному процесам формування та управління держав-
ної заборгованості. Однак варто зауважити, що існуючі
дослідження з даної тематики не дають відповіді на пи-
тання: який саме — позитивний чи негативний — вплив
здійснюють державні запозичення як на економіку, так
і на суспільство держави.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

 Дослідження державної заборгованості країни,
залежно від його впливу на соціально-економічні по-
казники країни, та визначення критичної межі у відно-
шенні державного та гарантованого державою боргу
до ВВП.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вплив державної заборгованості на економіку краї-

ни суттєво різноманітний, тому різні економісти тракту-
ють державний борг з відмінними позиціями.

Одним з перших вчених, які теоретизували базисні
основи ролі запозичень уряду в економіці був А. Сміт.
У своїй праці "Дослідження про природу і причини ба-
гатства народів", обгрунтовуючи механізм "невидимої
руки", наголошував, що зростання державного боргу є
недоцільним і може спричинити банкрутство держави
[2, c. 82—87].

Поглиблені дослідження у цій сфері здійснив
Д. Рікардо. Він вивів так звану "теорему еквівалент-
ності". Її суть полягає в тому, що фінансування дефіци-
ту бюджету, як за рахунок позик, так і за рахунок
збільшення податків, справляє однаковий вплив на по-
ведінку економічних агентів; при цьому рівень спожи-
вання і рівень державних видатків залишаться однако-
вими.

Зумовлюється очікуваннями економічних суб'єктів
зростання податків у майбутньому для фінансування
боргу, а тому додаткові кошти, які формуються внаслі-
док первинного зниження ставок оподаткування, спря-
мовуються на заощадження (або на купівлю державних
боргових інструментів). Внаслідок цього споживчі ви-
трати залишаються незмінними. Вчений надавав пере-
вагу податковому фінансуванню бюджетних видатків,
а не борговому, обгрунтовуючи це тим, що державний
борг призводить до відпливу капіталу, а дефіцитне
фінансування скорочує приватні заощадження. В сучас-
них умовах зрозуміло, що збільшення податків негатив-
но впливає на економічну активність господарюючих
суб'єктів, в той час як за допомогою запозичень можна
збалансувати державні фінанси без негативних наслід-
ків для економіки.

К. Маркс у своїй праці "Капітал" наголошує на
такому: державні запозичення виступають засобом
переміщення грошових ресурсів з виробництва у

сферу непродуктивного державного споживання.
Облігації, згідно з його теорією, надають їх власни-
кам право капіталізації податкових надходжень, тоб-
то привласнювати частину новоствореної вартості,
уникаючи участі у процесі відтворення, що є імпера-
тивом збільшення капіталу кредитора. Державний
борг, на його думку, становить значну небезпеку у
вигляді зменшення обсягів реального капіталу, який
обслуговує виробництво, тобто бере участь у ство-
ренні нової вартості. При цьому К. Маркс упускав той
момент, що і фіктивний капітал грає значну роль у
забезпеченні економічного розвитку та може висту-
пати інструментом регулювання реального сектора
народного господарства [9].

Представники кейнсіанської школи економічної
теорії розглядали державний борг як засіб стабілізації
економіки, а також як фактор економічного зростан-
ня. Вбачаючи стимулювання "ефективного попиту" як
чинник збалансування і розвитку народного господар-
ства, вони акцентували на необхідності втручання дер-
жави у економічні процеси. Зокрема через те, що дер-
жавні видатки є елементом сукупного попиту, то їхнє
збільшення відповідно розширює попит, що веде до
збільшення сукупної пропозиції, тобто до розвитку.
Випуск державних позик кейнсіанці вважають одним з
основних чинників стимулювання попиту. Обгрунто-
вується це таким чином: кризовий стан економіки ха-
рактеризується низьким рівнем інвестиційної актив-
ності (під впливом несприятливого економічного ото-
чення). Тому виникає надлишок приватних заощаджень
над приватними інвестиціями. Це є небажаним, оскіль-
ки створює недостатність сукупних витрат відносно
внутрішнього виробництва, що через деякий час вик-
ликає падіння ВВП.

Дефіцитне фінансування державних видатків (ви-
користовуючи заощадження та вільні фінансові ресур-
си, що не зайняті в поточному споживанні або обслу-
говуванні інвестицій) приводить в дію ефект мульти-
плікатора державних витрат, який примушує систему
реагувати збільшенням зайнятості та завантаженням
виробничих потужностей на значно більший обсяг,
порівняно з обсягом запозичень. Крім того, зовнішні
джерела запозичень дозволяють країні здійснювати
більші сукупні витрати, ніж вироблений національний
доход. Падіння рівня зайнятості в економіці, на думку
кейнсіанців, обходиться суспільству значно дорожче,
аніж зростання державного боргу. А зростання вироб-
ництва темпами, що перевищують темпи зростання
відсоткових платежів, нівелює негативний вплив бюд-
жетних дефіцитів навіть у довгостроковому періоді.
Проте, як відомо з емпіричних фактів, нарощування
обсягів запозичень не завжди сприяє економічному
зростанню. В результаті цього позики можуть мати
катастрофічні наслідки.

Вчені також доходять висновку, що державний борг
все таки має ряд негативних наслідків. Найбільш суттє-
вий і вагомий недолік державних запозичень є так зва-
ний "ефект витіснення" приватних інвестицій внаслідок
зростання боргу. "Ефект витіснення", вперше описаний
Ф. Модільяні та Р. Масгрейвом (вчення сукупного інве-
стиційного підходу), згодом був визнаний майже усіма
економічними школами [3, c. 17].
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Рис. 1. Модель IS-LM для пояснення ефекту витіснення

кейнсіанською економічною школою
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Рис. 2. Зв'язок між величиною державного боргу, величиною ВВП та валютним курсом
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Класична теорія пояснює "ефект витіснення" певно-
го обсягу інвестицій виходячи із стабільного рівня про-
позиції (як результат постійного самозбалансування
економіки) внаслідок збільшення іншої складової по-
питу — державних витрат.

Представники кейнсіанського напряму для пояснен-
ня ефекту витіснення в короткостроковому періоді ви-
користовують модель IS-LM (рис. 1).

Крива IS показує попит на товари, LM — попит на
гроші за даного рівня випуску Y і відсоткових ставок r.
Запозичення стимулюють попит зміщуючи криву IS впра-
во. Рівновага при цьому зміститься з точки Е

0
 до точки

Е
1
, яка означає зростання відсоткової ставки й збільшен-

ня випуску, який визначається попитом. Зростання
відсоткової ставки на позичковий капітал гальмувати-
ме інвестиційний процес. Водночас зростатимуть спо-
живчі витрати приватних суб'єктів. Таким чином, інвес-
тиції витіснятимуться споживчими витратами [ 3, c. 18 ].

Сучасне трактування "ефекту витіснення" доповнює
його баченням впливу вищих відсоткових ставок на рин-

ку державних цінних паперів на ставки в
інших сегментах фінансового ринку, що
зменшує доступність до кредитних ре-
сурсів [3, c. 35].

Та все ж постає питання відносно
того, чи є державний борг тягарем для
даної нації, народу, та наступних по-
колінь даної країни.

Барро А., Карлберг М., Модільяні Ф.,
Бьюкенен Дж. відзначали про створення
боргом значного тягаря для суспільства,
як наслідку зменшення капіталу, спожи-
вання і зростання оподаткування в май-
бутньому.

Макконелл К.Р., Брю С.Л. стверджу-
ють, що внутрішній державний борг не
може бути тягарем для суспільства, ос-
кільки він одночасно є його активом (тоб-
то країна винна сама собі), але зовнішній
борг безумовно — тягар [5, c. 366]. Окрім

цього, припускається, що при капітальних напрямках ви-
користання державних запозичень капітал у майбутнь-
ому не зменшиться, а відбудеться просто перерозподіл
його між державним і приватним сектором на користь
державного [5, c. 372].

Аналізуючи різні погляди на місце державного бор-
гу в економіці, можна зробити наступні висновки:

— економічний зміст державного боргу прояв-
ляється через його вплив на соціально-економічне ста-
новище, зокрема на такі показники, як зростання ВВП,
його перерозподіл, рівень інвестицій і рівень спожи-
вання, запас капіталу і рівень доходів, зайнятість,
рівень цін (інфляцію), валютний курс, платіжний баланс
тощо;

— оскільки сукупна пропозиція в короткостроково-
му періоді (і навіть в довгостроковому) є нееластичною,
то стимулювання сукупного попиту через розширення
державних видатків на поточне споживання за рахунок
державних запозичень буде мати інфляційні наслідки,
а зростання ВВП не відбудеться;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

85

— для того, щоб державний борг
забезпечив економічне зростання при
розширенні сукупних витрат за рахунок
державних позик слід створити умови
для зростання сукупної пропозиції
(тобто для розвитку підприємництва
або ж усунення бар'єрів для такого роз-
витку);

 — при цьому борг не буде ярмом
для економіки, оскільки податки за ра-
хунок зростання ВВП будуть збільшува-
ти державні доходи (при незмінності
ставок оподаткування), які і будуть дже-
релом для погашення накопиченого бор-
гу;

 — здійснення державою капіталь-
них видатків за рахунок позик є еко-
номічно виправданим (за умов ефек-
тивності інвестицій), оскільки вона
створює суспільні блага призначені
для кількох поколінь (тягар при цьому досить спра-
ведливо розподіляється між теперішнім і майбутніми
поколіннями); якщо ж держава інвестує саме у вироб-
ництво (збільшуючи державний сектор економіки), то
за умов самоокупності тягаря взагалі не буде [4, c.
2—46].

За період незалежності з 1991—2013 рр. можна
відзначити втрати Україною більш ніж 30 відсотків сво-
го ВВП та зростання державного боргу від 0 до більш
ніж 500 млрд грн. [6, c. 14—28].

Перші роки існування України як незалежної дер-
жави характеризувалися як політичною, так і економіч-
ною нестабільністю. Цей період характеризувався та-
кими явищами, як інфляція та гіперінфляція, бартерні
відносини, дефіцит товарів, стрімке зростання валют-
ного курсу, високий рівень безробіття та багато іншо-
го. Це був період, коли руйнувалися старі економічні
зв'язки та надто повільно створювалися нові [7, c. 355—
360].

У 2008 році внаслідок проявів світової економіч-
ної кризи у національній економіці спостерігався дис-
баланс між темпами зростання ВВП та темпами зрос-
тання обсягів заборгованості, а саме номінальний ВВП
зріс на 32%, а державний борг — більш ніж у 2 рази,
тобто на 114%. Валютний курс при цьому зріс лише на
4% (у середньому за рік). Внаслідок валютних
коригувань у 2009 році курс гривні до долара
зріс на 48%, а державний борг — на 68%. 2010
рік став логічним продовженням 2009 року —
державний борг зріс на 36% і становив 39,9%
до ВВП. Позитивним моментом у цьому році
можна вважати те, що стабілізувалося зростан-
ня валютного курсу гривні до долара США. У
2011—2012 рр. державний борг продовжував
зростати, але не такими стрімкими темпами, як у
попередні два роки (на 9% щорічно). По відно-
шенню до ВВП за цей період державний борг
скоротився до 36,6%.

Характерною особливістю розвитку українсь-
кої економіки є те, що спостерігається прив'язка
валютного курсу до коливання державного бор-
гу (рис. 2).

Стрибку валютного курсу на 48% у 2009 році пере-
дує зростання державного боргу на 114% у 2008 році.
Як видно з діаграми, напрями руху ламаних, які відоб-
ражають коливання валютного курсу та державного
боргу, збігаються. Ще однією закономірністю згідно з
діаграмою є те, що відношення державного боргу до
ВВП є максимальним у періоди економічних криз і ско-
рочується між ними.

Валовий зовнішній борг України станом на 01 січня
2014 року становив 142,5 млрд дол. США, збільшившись
порівняно з початком року на 7,4 млрд дол. США (рис. 3).

Відносно ВВП обсяг боргу зріс за 2013 рік з 76,6%
до 78,3%. Основним чинником такої динаміки було зро-
стання обсягів зовнішніх зобов'язань реального секто-
ру економіки, переважно за торговими кредитами. Вод-
ночас борг органів грошово-кредитного регулювання
продовжував скорочуватися. Зовнішні зобов'язання
секторів загального державного управління та органів
грошово-кредитного регулювання з початку 2013 року
зменшилися на 0.5 млрд дол. США — до 31,7 млрд дол.
США. Відносно ВВП борг державного сектору скоро-
тився з 18,3% до 17,4%.

Основною валютою зовнішніх запозичень України
станом на 01 липня 2014 року залишається долар США
(77,70%) (рис. 4).

Рис. 3. Валовий зовнішній борг України

на кінець 2013 року

Рис. 4. Валюта зовнішніх запозичень України станом

на 01 липня 2014 року
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Питома вага зобов'язань у СПЗ перед МВФ скоро-
тилася з 9.5% до 5.1%. Частка зовнішньої заборгова-
ності в гривнях залишалася незначною — 2.6% від ва-
лового обсягу боргу [8, c. 237—246].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Дослідивши вищевикладений матеріал, можна
стверджувати, що державний борг справляє негативний
вплив на соціально-економічні показники країни. Сила
цього впливу залежить від рівня боргового навантажен-
ня. Особливістю української економіки в аспекті сприй-
няття впливу боргового навантаження на економіку та
суспільство є той факт, що існує пряма залежність між
зміною державного боргу та валютним курсом гривні.
Коливання державного та гарантованого державою
боргу відображається у відповідній зміні валютного кур-
су з лагом у один рік [8, c. 237—246]. Питанням, яке
породжує дискусії, є питання щодо критичної межі у
відношенні державного та гарантованого державою
боргу до ВВП. Зважаючи на незакінченість процесу пе-
ребудови української економіки та обмежені можли-
вості протистояти можливим фінансовим та економіч-
ним проблемам та кризам, можна сказати, що критич-
ний рівень державного боргу до ВВП в Україні є значно
нижчим, ніж у країнах з розвиненою ринковою еконо-
мікою.

Поступова виплата зовнішнього боргу означає ре-
гулярний переказ коштів за кордон, тобто відтік з сере-
дини країни суттєвої частки національного доходу. Це,
в свою чергу, знову зводить на мінімум можливість роз-
витку підприємств України, тобто знову малий бізнес
зазнає втрат зі збільшенням зовнішньої заборгованості,
соціальні та інвестиційні програми знову ж таки будуть
скорочені або анульовані.

На жаль, в Україні не існує єдиної системи чи стра-
тегії для врегулювання запозичень, системи яка б конт-
ролювала зовнішні запозичення та мету їх витрат. Для
доцільного використання зовнішніх запозичень, які такі
небезпечні для нашої економіки та в той же час такі не-
обхідні, слід скласти рівномірний та більш реалістичний
графік повернення боргів. Слід переглянути та визна-
чити новий ліміт зовнішнього боргу, шляхом введення
нових індикаторів з урахуванням особливостей еконо-
міки України, та вплив політики на економіку та витрати
держави.

Вирішення проблеми заборгованості дасть мож-
ливість створенню нових правових, фінансових та еко-
номічних умов для контролю доходів країни, відновлен-
ню довіри до банківської системи та кредиторів, та спри-
ятливих умов для іноземного інвестування. Необхідно
забезпечити доцільність витрат коштів, залучених на
фінансовому ринку, що дасть можливість розвитку ви-
робництва, малого бізнесу, а в майбутньому безболіс-
ного погашення накопичених боргів для економіки
України та кожного громадянина країни в цілому.
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ВСТУП
Легка промисловість відноситься до одних із важливих

галузей економіки України соціального спрямування, про-
дукція якої належить до предметів першої необхідності, тому
і розвиток її є необхідною умовою покращення рівня життя
населення.

Ефективна діяльність підприємств легкої промисло-
вості, підвищення якості і конкурентоспроможності її про-
дукції сприяє насиченню внутрішнього ринку доступною
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Автор визначила особливості і склад легкої промисловості, дослідила стан виробництва основних видів
продукції легкої промисловості підприємств України та Вінницької області. Результати дослідження ви-

явили основні причини зниження рівня ефективності та основний напрям її підвищення на основі форму-

вання механізму інноваційного розвитку.

Особливе значення для ефективного інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості ма-
ють такі фактори: відповідність продукції підприємства потребам споживачів; нестабільність розвитку

економічних процесів зовнішнього (зміни чинного законодавства, системи державного регулювання інно-

ваційного розвитку, податкового регулювання) і внутрішнього середовища; рівень розвитку внутріш-

нього середовища (забезпечення ресурсами, фінансово-економічний стан підприємства, наявніть кадрів
високої кваліфікації); високий рівень конкуренції продукції легкої промисловості на ринку. Механізм інно-

ваційного розвитку підприємств легкої промисловості має вирішувати ряд завдань, що забезпечить

ефективний розвиток підприємства, зростання його конкурентоспроможності.

Легка промисловість потребує активізації інноваційної та інвестиційної діяльності, що можливе за
умови впровадження комплексної системи заходів на рівні держави в цілому; формування дієвої систе-

ми управління якістю на кожному підприємстві, що забезпечить необхідний рівень споживчих характе-

ристик продукції та адаптацію до зміни вимог зовнішнього середовища.

The author determined peculiarities and a content of the light industry, examined a state of the production
of the main types of goods produced by companies of the light industry of Ukraine and Vinnytsia region. The

results of research present the main causes of efficiency level reduction and the main direction of its increase

on the basis of innovative development mechanism formation.

Some factors are especially peculiar for effective innovative development of the light industry companies,
e.g. adherence of company's goods to needs of consumers, insustanability of development of economic

processes of the external (changes of the current legislation, the system of state regulation of innovative

development, the tax regulation) and the internal development; a level of development of the internal

environment (resource provision, a financial and economic position of a company, existence of a high-qualified
staff); a high level of competition of the light industry products in the market. The mechanism of innovative

development of the light industry companies shall solve a set of tasks, providing in such a way effective

development of a company and enhencement of its marketability.

The light industry requires activization of an innovative and investment activity that are possible in terms of
implementation of a complex system of measures at a state level in general and formation of an effective

system of quality management at each company, which will provide an appropriate level of consumptive

characteristics of products and adaptation to changes of requirments of the external encironment.

Ключові слова: підприємства легкої промисловості, ефективність діяльності, інноваційний розвиток,
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різним групам споживачів високоякісною продукцією,
підвищенню життєвого рівня населення, зростання його
зайнятості, нарощуванню конкурентних переваг як самих
підприємств, регіону та економіки України в цілому. Тому
актуальним є дослідження стану діяльності підприємств
легкої промисловості у Вінницькій області та потреб в
інвестиціях, що дасть можливість виявити шляхи подолан-
ня кризової ситуації у цьому регіоні та в цілому по Ук-
раїні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і практичні проблеми функціонування вітчиз-
няних підприємств легкої промисловості досліджувались у
наукових працях таких відомих вітчизняних вчених, як Амо-
ша О.І., Бокій В.І., Власюк Т.М., Геєць В.М., Гринчуцький
В.І., Гречан А.П., Гончаров Ю.В., Войнаренко М.П., Замо-
роко Т.Л., Максименко І.О., Наумов О.Б., Шарко М.В., Са-
віна Г.Г., Заїнчковський А.О., Чубукова О.Ю., Миколай-
чук Н.С.

Однак зміни середовища діяльності, зростання конку-
ренції, державне регулювання спричиняють потребу дослі-
дження стану діяльності підприємств легкої промисловості
Вінницької області і визначення напрямів їх інноваційного
розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження проведення аналізу стану

підприємств легкої промисловості Вінницької області, виз-
начення перешкод і напрямів розвитку на інноваційній ос-
нові.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток вітчизняної економіки передбачає зростання

ефективності всіх складових галузей, в тому числі і легкої
промисловості. Легка промисловість представляє собою су-
купність галузей, що спеціалізуються на виробництві товарів
широкого вжитку (тканини, взуття, трикотаж, одяг, галан-
терея). Як зазначають дослідники, легка промисловість є
багатопрофільною, бюджетоформуючою галуззю економ-
іки, до особливостей якої слід віднести:

— швидкий обіг капіталу через невеликі терміни техно-
логічного процесу виробництва продукції та її реалізації;

— тісні взаємозв'язки з хімічною промисловістю, ма-
шинобудуванням, різними напрямами агропромислового
виробництва як джерела сировинних ресурсів: вовни, льо-
ну, шкіряної сировини;

— високий рівень доданої вартості;
— використання сировини та напівфабрикатів вітчизня-

ного виробництва;
— низька енергоємність виробництва (1—3% валових

витрат);
— наявність висококваліфікованих кадрів;
— незначний вплив на екологію [3; 4; 5].
На сучасному етапі економічного розвитку країни лег-

ка промисловість є однією з галузей яка забезпечує найш-
видшу окупність вкладених коштів, значну кількість робо-
чих місць в усіх регіонах країни, оскільки за даними Всеук-
раїнської асоціації роботодавців легкої промисловості "УК-
РЛЕГПРОМ" ємність українського ринку товарів легкої про-
мисловості оцінюється щонайменше в 70—80 млрд грн., а
офіційна їх присутність у 2012 році зафіксована цифрою
тільки у 27,5 млрд грн. [9].

Галузь включає понад 10 тис. підприємств, у тому числі:
— текстильна промисловість — 2,5 тис.,
— виробництво готового одягу та хутра — 6 тис.,
— виробництві шкіри та шкіряного взуття — 1,5 тис.
Майже всі підприємства легкої промисловості — 97,9%

— знаходяться у приватній власності, державними є лише
0,9% підприємств. Малі підприємства виробляють 18,9%
обсягів всієї реалізованої продукції і забезпечують зай-
нятість 30,2% найманих працівників в галузі [7, с. 189; 10, с.
78;].

Текстильна промисловість є провідною галуззю лег-
кої промисловості і включає бавовняні, вовняні та лляні
виробництва. На долю бавовняної промисловості припа-
дає 50,1 % всіх тканин, які виготовляються в країні.
Підприємства бавовняної промисловості розташовані, як
правило, віддалено від постачальників і споживачів. У

структурі бавовняної промисловості виділяють прядиль-
не, ткацьке, крутильно-ниткове і фарбувально-обробне
виробництво. Найбільш потужні бавовняні підприємства
знаходяться у Херсоні і Тернополі (бавовняні комбінати),
Донецьку (бавовняно-прядильний комбінат), Нікополі
(прядильно-нитковий комбінат), а також у Києві, Харкові,
Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, Полтаві, Коломиї,
Коростишеві та Радомишлі. У 2005 р. бавовняна промис-
ловість України забезпечувала 62,5% загального вироб-
ництва тканини.

Вовняна промисловість виробляє 7,8 % усіх тканин Ук-
раїни, первинно обробляє вовну, виготовляє пряжу, ткани-
ни та вироби з неї. Сучасні фабрики діють у Харкові, Одесі,
Сумах, Дунаївцях, Богуславі, Кременчуці, Донецьку, Лубнах;
у Луганську, Чернігові і Кривому Розі.

Лляна промисловість України розвивається на власній
сировині. Підприємства з виробництва лляної продукції зо-
середжені у Рівненській, Житомирській, Чернігівській та
Львівській областях; в Одесі знаходиться підприємство ко-
нопле-джутової промисловості, в Харкові — канатний за-
вод. Лляні тканини становлять близько 11,3% загального
виробництва тканин в Україні. Продукція цієї галузі повністю
задовольняє потреби України, а певна частина — експор-
тується.

Шовкова промисловість України, що значною мірою
пов'язана з виробництвом хімічних волокон і виробляє
близько 8,8% тканин, зосереджена у Києві, Черкасах, Лу-
ганську, Лисичанську. Підприємства цієї галузі розміщені у
Києві, Львові, Харкові, Одесі, Сімферополі, Миколаєві, До-
нецьку, Івано-Франківську, Луганську, Чернівцях, Дніпропет-
ровську, Хмельницькому та інших містах.

Швейна промисловість посідає друге місце у складі лег-
кої промисловості за вартістю виробленої продукції. зоріє-
нтована переважно на споживача продукції, тому підприєм-
ства цієї галузі розміщені у великих населених пунктах.
Найбільш потужні підприємства зосереджені у Вінниці,
Києві, Львові, Харкові, Одесі, Луганську.

Шкіряно-взуттєва промисловість представлена підприє-
мствами, що виготовляють одяг, галантерейні вироби, взут-
тя та іншу продукцію, використовуючи як природну, так і
синтетичну сировину. Взуттєві фабрики діють у Києві, Хар-
кові, Луганську, Львові, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі,
Хмельницьку та інших містах.

Трикотажною промисловістю України виробляється
різноманітний асортимент продукції: трикотажних тканин,
білизни, в'язаних виробів, шкарпеток і панчіх із натураль-
них та хімічних волокон, проте за роки незалежності вироб-
ництво зменшилося в 12 разів. Найбільші трикотажні
підприємства розташовані у Києві, Харкові, Львові, Одесі,
Житомирі, Миколаєві, Сімферополі, Чернівцях, Донецьку,
Івано-Франківську, Дніпропетровську, Луганську, Хмель-
ницькому, Прилуках (Чернігівська обл.). У Харкові, Жито-
мирі, Чернівцях, Львові й Червонограді (Львівська обл.) пра-
цюють панчішні фабрики.

Хутрове виробництво представлено підприємствами, які
переробляють натуральну сировину, виготовляють штучне
хутро та випускають різноманітні вироби з них. Хутрові
підприємства працюють у Харкові, Львові, Одесі, Балті,
Краснограді, Жмеринці, Тисмениці.

Виробництво галантерейної продукції розміщено в об-
ласних центрах та в інших містах України і характеризуєть-
ся різноманітністю продукції та зростанням кількості малих
підприємств, що її виготовляють [10, с. 68—70].

Як свідчить проведений аналіз протягом останніх шес-
ти років (табл. 1), відбулося значне скорочення виробницт-
ва різних видів продукції легкої промисловості, зокрема:
пряжі бавовняної — на 78%, трикотажних виробів — на
61,3%, костюмів чоловічих та хлопчачих — на 56,1%, кос-
тюмів жіночих та дівчачих — на 42,7%, пальт та аналогіч-
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них жіночих та дівчачих виробів — на 40,0%, пальт та ана-
логічних чоловічих та хлопчачих виробів — на 32,2%.

Разом із цим спостерігається зростання обсягів ви-
робництва таких видів продукції: суконь жіночих та
дівчачих — на 76,5%, виробів панчішно-шкарпеткових
трикотажних машинного чи ручного в'язання — на
37,6%, взуття — на 25,8%, матеріалів нетканих і виробів
з них — на 24,2 %.

У шостому виданні Звіту про конкурентоспроможність
регіонів України, який формується Фондом "Ефективне
Управління" за підтримки Всесвітнього економічного фору-
му, Вінницька область посідає 11-е місце серед 27 регіонів
України за кількістю населення (3,6 %) і 12-е місце за вне-
ском у ВВП країни (2,2 %). Валовий регіональний продукт
Вінницької області становить 17 768 грн. на людину, або 62,4
% від середнього показника по Україні. При цьому регіон
посідає високе 2-е місце за інституціями, 7-е місце за ефек-
тивністю ринку праці та 12-е місце за інноваціями. У 2013 р.
Вінницька область позицію і займає 16-е місце у рейтингу
конкурентоспроможності регіонів України, між Івано-Фран-
ківською та Волинською областями. Індекс конкурентосп-
роможності Вінницької області склав 3,97 бали. Найбільш
сильними складовими конкурентоспроможності для
Вінницької області залишаються інституції, ефективність
ринку праці та інновації [6].

Важливе місце в економіці Вінницької області займає
легка промисловість, а саме: трикотажна та швейна. Підприє-
мства легкої промисловості області спеціалізується на ви-
робництві широкого асортименту верхнього одягу, кос-
тюмів, суконь, сорочок, блузок і різних видів трикотажних
виробів, обсяг якого складає майже чверть загальнодержав-
ного виробництва.

За даними Головного управління статистики області у
2012 р. на підприємствах легкої промисловості Вінниччини
було зайнято 3,1 тис. осіб, з яких 99,6% наймані працівни-
ки середньомісячна заробітна плата яких становила 1577,00
грн.

Три чверті підприємств легкої промисловості за розмі-
рами відносяться до малих підприємств, частка їх продукції

в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг)
області складає 11,5%.

На ПАТ "Володарка", ЗАТ "Поділля", ПАТ "Тульчинсь-
ка швейна фабрика", ПАТ "Хмільницька швейна фабрика
"Лілея", ПАТ "Бершадська швейна фабрика "Бужанка", КП
"Гайсинська швейна фабрика "Віта", ПАТ "Могилів-Под-
ільська швейна фабрика "Аліса" та ін. працюють, викорис-
товуючи іноземну давальницьку сировину.

Протягом 2012 р. на підприємства області надійшло
давальницької сировини на 30894,1 млн дол. із 38 країн світу.
Найбільші обсяги надходжень були здійснені з таких країн,
як Італія (8063,5 тис. дол.), Німеччина (3800,7 тис. дол.),
Бельгія (2140 тис. дол.), Російська Федерація (5930,0 тис.
дол.), Румунія (3463,2 тис. дол.) та Китай (1576,2 тис. дол.),
Туреччина (1600,6 тис. дол.).

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з да-
вальницької сировини, у 2012 році становив 42,6 млн дол.,
71% цієї суми — це одяг текстильний. Найбільші експортні
поставки з Вінниччини здійснені до Німеччини (23161,1 тис.
дол.), Російської Федерації (7323,8 тис. дол.), Румунія
(4518,6 тис. дол.), Угорщина (1583,9 тис. дол.), Бельгія
(1336,6 тис. дол.) та Франція (1224,3 тис. дол.).

Проведений аналіз статистичних даних дає мож-
ливість зробити висновки щодо тенденцій розвитку вироб-
ничої діяльності підприємств легкої промисловості
Вінницької області за останні роки. Наведена у таблиці 2
динаміка темпів розвитку легкої промисловості протягом
2005—2012 рр., свідчить про нестабільність діяльності
галузі.

Слід відмітити значний приріст темпів розвитку вироб-
ництва окремих видів продукції, зокрема: курток типу "ано-
рак", плащів та аналогічних чоловічих та хлопчачих виробів
у 2012—2011 рр. на 110,7%; суконь жіночих та дівчачих —
на 24,9%. В той же час різко зменшилось виробництво білиз-
ни постільної — на 67,0%; блузок, сорочок жіночих та дівча-
чих — на 66,4%.

Основні показники діяльності підприємств легкої про-
мисловості Вінницької області у 2007—2010 р. наведено у
таблиці 3.

Види продукції 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2012/2007, 

% 

Пряжа бавовняна, тис. т 12,7 10,4 6,7 5,0 2,5 2,8 22,05 

Тканини, млн м2
 114 109 86,8 88,2 89,0 105,7 92,72 

Білизна постільна, млн шт. 16,1 12,4 9,2 11,5 11,2 10,3 63,98 

Килими та вироби килимові, млн м2
 7,7 7,1 4,7 5,9 7,6 8,2 106,49 

Матеріали неткані і вироби з матеріалів нетканих, тис. т 16,1 16,6 14,5 16,2 17,8 20,0 124,22 

Полотна трикотажні машинного чи ручного в’язання, 

тис. т 4,7 3,0 2,8 3,9 4,8 4,5 95,74 

Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного 

чи ручного в’язання, млн пар 60,3 61,7 59,5 76,8 90,0 83,0 137,65 

Пальта та аналогічні чоловічі та хлопчачі вироби, тис. 
шт. 534 376 399 424 378 362 67,79 

Пальта та аналогічні жіночі та дівчачі вироби, тис. шт. 2541 2512 1783 1874 1742 1525 60,02 

Костюми чоловічі та хлопчачі, тис.шт. 1107 1000 632 515 593 486 43,90 

Костюми жіночі та дівчачі, тис. шт. 524 496 318 410 325 300 57,25 

Сукні жіночі та дівчачі, тис. шт. 961 1046 1340 1293 1729 1696 176,48 

Светри, джемпери та вироби аналогічні трикотажні 
машинного чи ручного в’язання, тис. шт.  3849 2341 1474 1668 1598 1491 38,74 

Одяг верхній трикотажний, тис. шт. 4174 4421 3119 3897 2909 3022 72,40 

Трикотаж спідній, млн шт. 31,2 22,7 16,8 22,5 28,8 27,6 88,46 

Пальта і напівпальта, шуби з хутра натурального, тис. 

шт. 8,9 8,6 6,7 7,4 7,2 8,4 94,38 

Взуття, млн пар 22,5 22,2 20,4 25,7 28,2 28,3 125,78 

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції легкої промисловості за 2007—2012 роки

Джерело: складено автором за [2].
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На основі аналізу наведених показників можна зроби-
ти висновок про зниження рівня виробництва протягом дос-
ліджуваного періоду. Так, зросла на 20,4% кількість збит-
кових підприємств у 2012 р. порівняно з 2011 р. Питома вага
продукції легкої промисловості в загальному обсязі реалі-
зованої продукції області склала у 2012 році лише 0,5%,
при цьому обсяг реалізованої продукції зменшився на
14,2%. Про спад виробництва легкої промисловості у
Вінницькій області свідчить і значне зниження рентабель-
ності всієї діяльності підприємств майже у 9 разів. Не зва-
жаючи на підвищення середньомісячної номінальної заро-
бітної плати у 2012 р. порівняно з 2010 р. на 261 грн., її рівень
залишається невисоким, що пов'язано з наявністю значної
долі частки ручної праці.

На основі дослідження наукових, методичних і норма-
тивно-законодавчих джерел до основних причин зниження
рівня ефективності виробництва підприємств легкої промис-
ловості слід віднести:

— підвищення конкуренції на ринку внаслідок зростан-
ня обсягів імпортованої продукції легкої промисловості;

— складність умов кредитування для збільшення обіго-
вих ресурсів з метою розвитку виробництва;

— неефективна державна політика щодо розвитку
галузі та захисту її від впливу на ринок продукції легкої

промисловості "тіньового" імпорту і контрафактної про-
дукції;

— відсутність значного досвід роботи підприємств лег-
кої промисловості в умовах конкуренції на внутрішньому і
на зовнішньому ринках;

— низький рівень розвитку маркетингової діяльності на
підприємствах;

— високий рівень зносу обладнання, застарілі техно-
логії, що призводить до високої матеріалоємності, енергоє-
мності й трудомісткості виробництва;

— низький рівень інвестування галузі, що унеможлив-
лює оновлення морально і фізично застарілого устаткуван-
ня і створення сучасної технологічної бази легкої промис-
ловості, необхідної для розвитку і фінансової усталеності
підприємств;

— домінування на ринку зарубіжного обладнання для
легкої промисловості підприємств внаслідок занепаду
відповідної галузі машинобудування, висока вартість
імпортних пристроїв стримує процеси технічного переоб-
ладнання;

— відсутність розвиненої логістичної інфраструктури,
яка забезпечує ефективність зберігання, переміщення про-
дукції, інформаційно-аналітичне формування логістичних
потоків;

Показники 2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011 

Обсяги реалізації промислової продукції, 
тис. грн. 112457,5 121357,8 104078,8 8900,3 -17279,0 

у % до всієї реалізованої продукції 0,7 0,7 0,5 0,0 -0,2 

Інвестиції в основний капітал (у фактичних 

цінах), тис. грн. 4568 2299 4400 -2269,0 2101,0 

у % до загального обсягу у промисловості 0,4 0,2 0,2 -0,2 0,0 

Середньооблікова кількість найманих 

працівників, осіб 3577 3355 3055 -222,0 -300,0 

у % до загальної кількості працівників у 

промисловості 5,4 5,6 5,0 0,2 -0,6 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата, грн. 1316 1517 1577 201,0 60,0 

Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування, тис. грн. 4795,6 1590,6 –4469,8 -3205,0 -6060,4 

Підприємства, що одержали прибуток, % 

до загальної кількості 73,7 56,1 35,7 -17,6 -20,4 

Підприємства, що одержали збиток, % до 

загальної кількості 26,3 43,9 64,3 17,6 20,4 

Рентабельність операційної діяльності 
підприємств, % –1,4 1,7 –4,1 3,1 -5,8 

Рентабельність всієї діяльності 
підприємств, % –1,6 0,4 –3,3 2,0 -3,7 

 

Таблиця 3. Основні показники діяльності підприємств легкої промисловості Вінницької області

у 2010—2012 рр.

Таблиця 2. Темпи розвитку легкої промисловості Вінницької області за 2005—2012 рр., %

Джерело: розраховано автором за [11].

Показники: 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Пальта та аналогічні чоловічі та хлопчачі вироби, тис. шт. 99,8 104,6 86,5 101,4 100,2 98,0 

Пальта та аналогічні жіночі та дівчачі вироби, тис. шт. 150,8 68,2 91,7 116,3 86,7 63,8 

Куртки типу «анорак», плащі та аналогічні чоловічі та 

хлопчачі, тис. шт. 
53,3 8,9 360,0 116,7 114,3 225,0 

Піджаки та вироби аналогічні чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 82,5 44,2 73,3 102,6 139,8 127,2 

Жакети та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис. шт. 88,1 38,8 87,6 94,1 83,6 66,6 

Сукні жіночі та дівчачі, тис. шт.  103,9 54,2 148,2 78,5 96,0 120,9 

Сорочки чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 150,9 98,6 75,0 98,1 110,5 82,3 

Блузки, сорочки жіночі та дівчачі, тис. шт. 126,4 138,7 44,7 123,1 135,7 69,3 

Білизна постільна, тис. шт. 50,6 140,4 1,3 861,5 102,7 35,7 
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— низький рівень інноваційних процесів, незначна доля
високоефективних технологій та інноваційних видів про-
дукції в обсязі продажів на внутрішньому і зарубіжному
ринках;

— зменшення обсягів вітчизняної сировини та поставок
сировини із країн пострадянського простору;

— недостатня забезпеченість висококваліфікованими
фахівцями на більшості підприємств;

— незначна доля вітчизняної продукції легкої промис-
ловості високої якості у загальному обсязі;

— підвищення собівартості продукції внаслідок знач-
ного зростання цін на сировину та енергоносії;

— зниження купівельної спроможності населення внас-
лідок зменшення реальних доходів;

— складні умови ведення бізнесу в Україні, зокрема ви-
сокий рівень податкового навантаження, корупції,
складність чинного нормативно-правового законодавства
тощо.

Слід відмітити, що у 2012 р. 35,7% підприємств легкої
промисловості Вінниччини є прибутковими. Одним із лідерів
у галузі виробництва і продажу класичного чоловічого одя-
гу є ПАТ "Володарка". На сьогоднішньому етапі розвитку
ПАТ "Володарка" — це сучасне підприємство, що має в своє-
му розпорядженні могутні ресурси для створення і просу-
вання власного виробничого бренду, підприємством щодня
випускається більше 2000 одиниць виробів — елегантних
костюмів, піджаків, жилетів, плащів, пальто і курток для чо-
ловіків.

Продукція виготовляється переважно з давальницької
сировини, питома вага експорту складає 96,6% вiд загаль-
ного обсягу виробленої продукції. Фахівцями підприємства
проводиться моніторинг тенденцій сучасної світової моди,
регулярне дослідження якісних і кількісних характеристик
попиту сприяє своєчасному внесенню змін та оновлення
асортименту продукції.

Протягом кількох років ПАТ "Володарка" тісно співпра-
цює з одним із найбільших європейських виробників чолов-
ічого одягу — німецькою фірмою "HUGOBOSS" на таких
умовах: німецьке обладнання, технологія та сировина, а
робоча сила вінницького підприємства. Крім того, підприє-
мства поставляє свою продукцію замовникам з Австрії, Італії
та Франції.

Впровадження сучасної системи управління на основі
програмно-методичного комплексу "Інталєв: Навігатор" за-
безпечило товариству можливість реалізації ефективного
стратегічного планування, що і забезпечує вагомі результа-
ти в діяльності підприємства.

До прибуткових підприємств легкої промисловості
відноситься і  ПАТ "Хмільницька швейна фабрика
"Лілея", яка здійснює виробництво, реалізацію та про-
даж швейних виробів, в основному, жіночого асорти-
менту: пальто, костюми, блейзери, сукні, блузи, жи-
лети, куртки. Працює підприємство на основі даваль-
ницької сировини іноземних фірм. Діловими партне-
рами є фірми: "Харве-Бенард Лтд". (США), "Кірстен"
та "Ферауд" (Німеччина). "Колор" (Угорщина), а також
продукція підприємства реалізується в торговельних
мережах Києва та Вінниці. Виробництво оснащене об-
ладнанням відомих у світі  фірм, як "Дюркоп-Адлер",
"Файт", "Пфафф", "Джукі", "Каннегісер". "Штробель".
Для стабільної роботи виробництва матеріально-тех-
нічна база фабрики постійно оновлюється. Діяльність
підприємства не залежить від сезонних змін. Кадрова
політика підприємства направлена на забезпечення
високого рівня кваліфікації  працівників, відповідного
потребам виробництва. Для цього на підприємстві
створено сприятливі умови праці, навчання та профе-
сійний ріст працівників, які відповідають європейсь-
ким стандартам.

Ще одним із представників прибуткових підприємств
Вінницької області є ПАТ Швейна фабрика "Бужанка". Ос-
новною діяльністю підприємства є виробництво верхнього
одягу, роздрібна торгівля в неспецiалiзованих магазинах
переважно з продовольчим асортиментом, оптова торгівля
одягом, включаючи спортивний.

Проблеми інноваційного розвитку особливо актуальні
для вітчизняних підприємств легкої промисловості, на яких
інноваційний процес перебуває на початковій стадія фор-
мування, тому необхідним є системне дослідження іннова-
ційної діяльності, визначення її особливостей і розробки
теоретичних і практичних аспектів з метою формування ме-
ханізму інноваційного розвитку.

Вчені О. Кузьмін і Т. Кужда виділяють такі групи фак-
торів інноваційного та інвестиційного розвитку підприємств:

— законодавчі — формують правову основу інновацій-
ного розвитку підприємств в Україні на основі системи за-
конних та підзаконних актів;

— організаційно-управлінські — здійснюють вплив че-
рез інституційно-управлінські та інституційно-організаційні
зміни в інноваційній сфері;

— фінансово-економічні — визначають особливості
здійснення інноваційної діяльності підприємств з позицій
грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних
важелів інноваційного розвитку;

— техніко-технологічні — здійснюють вплив на технічні
та технологічні боки інноваційної діяльності промислових
підприємств;

— соціальні — відділяють вплив соціальних наслідків
інноваційного розвитку від впливу багатьох інших фак-
торів;

— екологічні — визначають вплив нових технологій,
нових матеріалів, нових видів енергії на довкілля в процесі
інноваційної діяльності підприємств;

— гуманітарні — впливають на інноваційний розвиток
через ступінь освіченості населення, рівень знань і науки в
країні;

— інформаційні — визначають особливості інновацій-
ного розвитку підприємств на основі використання інфор-
маційних ресурсів [8].

Експерти до основних факторів, які стримують іннова-
ційний розвиток виробництва, відносять: відсутність фінан-
сування (85,7%); великі затрати (40,3%); великі кредитні
ставки (38,7%); значний економічний ризик (24,1%); про-
блеми з сировиною і матеріалами (29,2%); недосконала
законодавча база (31,5%) [1].

У Вінницькій області на протязі останніх років наміти-
лась позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій у роз-
виток виробництва легкої промисловості — у 1,2 рази.

Формування механізму інноваційного розвитку
підприємств легкої промисловості передбачає комплексне
впровадження актуальних досягнень науки й техніки (інно-
вацій) у виробничу та управлінську діяльність і має базува-
тись на таких концептуальних положеннях:

— ресурсне забезпечення: достатня наявність матері-
альних, трудових, технічних, прикладних і інфраструктурних
можливостей підприємства для впровадження інновацій і
реалізації системних перетворень;

— ефективність: динамічне скорочення непродуктивних
витрат, збільшення доходу від реалізації продукції, виготов-
леної за новими технологіями, розширення виробництва і
посилення конкурентних позицій підприємства на ринку;

— збалансованість: наявність збалансованої системи
кількісної та якісної оцінки фінансово-господарської діяль-
ності підприємства, оцінки ефективності впровадження інно-
вацій, системних перетворень;

— керованість: відповідність фактичного стану іннова-
ційного процесу проектному, запланованому, після реалі-
зації процесів зміни системи управління;
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— узгодженість: синхронізація за часом, терміна-
ми і ресурсам впровадження інноваційних процесів і
технологій з необхідними організаційними перетворен-
нями.

Формування інноваційного розвитку передбачає вибір
і обгрунтування напрямків інноваційної діяльності, обсягу і
структури інноваційних проектів, строків їх реалізації,
оцінку стану організаційних структур управління нововве-
деннями.

На нашу думку, особливе значення для ефективного
інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості
мають такі фактори:

— відповідність продукції підприємства потребам спо-
живачів;

— нестабільність розвитку економічних процесів зовн-
ішнього (зміни чинного законодавства, системи державно-
го регулювання інноваційного розвитку, податкового регу-
лювання) і внутрішнього середовища;

— рівень розвитку внутрішнього середовища (забезпе-
чення ресурсами, фінансово-економічний стан підприєм-
ства, наявніть кадрів високої кваліфікації);

— високий рівень конкуренції продукції легкої промис-
ловості на ринку.

Механізм інноваційного розвитку підприємств легкої
промисловості має вирішувати ряд завдань, що забезпечить
ефективний розвиток підприємства, зростання його конку-
рентоспроможності:

— постійне оновлення номенклатури продукції та підви-
щення її якісних властивостей;

— технологічне і структурне удосконалення виробниц-
тва для розширення виробництва конкурентоспроможної
продукції;

— підвищення ефективності виробничої і збутової діяль-
ності за рахунок зростання продуктивності праці і знижен-
ня всіх видів витрат;

— формування і реалізація стратегії розвитку під-
приємства на основі впровадження найперспективніших
досягнень техніки і технології;

— узгодження діяльності всіх підрозділів підприємства
в інноваційному процесі.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зробити

висновок, що легка промисловість Вінницької області зна-
ходиться у складному стані, що викликано впливом ряду
негативних чинників. Галузь потребує активізації інновацій-
ної діяльності в легкій промисловості, що можливе за умо-
ви впровадження комплексної системи заходів на рівні дер-
жави в цілому; формування дієвої системи управління які-
стю на кожному підприємстві, що забезпечить необхідний
рівень споживчих характеристик продукції та адаптацію до
зміни вимог зовнішнього середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах макроекономічної та політич-

ної кризи, гостро постає питання не лише забезпе-
чення сталого та стабільного розвитку і  функціону-
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF ECONOMIC
SECURITY OF ENTERPRISES OF A BUILD INDUSTRY OF UKRAINE

У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств, що є
особливо актуальним у сучасних умовах макроекономічної та політичної кризи в країні. В умовах, коли гостро
постає питання не лише забезпечення сталого та стабільного розвитку і функціонування вітчизняних
підприємств, а і захисту усіх форм власності, створення сприятливих умов для ведення та підтримання ефек-
тивної підприємницької діяльності. Висвітлено генезис даної економічної категорії, наведено ряд історичних
документів та словників, де це поняття вперше знайшло своє відображення, а також наведено ряд норматив-
но-правових актів, що регламентують економічну безпеку в Україні та світі від витоків до наших днів. Система-
тизовано та узагальнено наукові погляди вітчизняних та зарубіжних вчених, наведено найбільш поширені підхо-
ди до трактування даного поняття. Економічну безпеку підприємства визначено як складну багатофакторну
категорію, що характеризується стійкістю по відношенню до негативного впливу ряду факторів внутрішнього
та зовнішнього середовища (які залежать від галузевої специфіки), спрямована на ефективне використання
наявних ресурсів та ринкових можливостей, реалізації власних економічних інтересів за умов забезпечення
конкурентоспроможності як за умов сталого соціального та економічного розвитку, так і в кризовий та пост-
кризовий період. Акцентовано увагу на розгляді та виокремленні поняття економічної безпеки будівельних
підприємств з урахуванням галузевої специфіки, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід, запропо-
новано авторське визначення економічної безпеки будівельних підприємств — створення таких умов їх функ-
ціонування, за яких забезпечено достатній рівень економічної безпеки, який надає можливість реалізовувати
економічні інтереси і створювати певний запас міцності для реалізації в подальшому економічних інтересів
підприємств і обумовлюється технологією будівельного виробництва, його сезонністю, наявністю різномані-
тності об'єктів будівництва, можливими джерелами фінансування, розгалуженістю видів діяльності
підприємств будівельної галузі, а також формуванням інституційного середовища здійснення діяльності у сфері
будівництва.

In the article it is observed teoretiko-methodical going near determination of economic security of enterprises
which are especially actual in the modern terms of macroeconomic and political crisis in a country.

In the conditions when the question of not only providing of steady and stable development and functioning of
domestic enterprises is sharply arising but also defence of all patterns of ownership, creation of favourable terms
for conducting and the support of effective entrepreneurial activity.

Genesis of this economic category is reflected, the row of historical documents and dictionaries is resulted, where
this concept found the reflection first, and also a row is resulted normatively legal certificates which regulate
economic security in Ukraine and world from sources to our days.

The scientific looks of domestic and foreign scientists are systematized and generalized, the most widespread
approaches are resulted to interpretation of this concept.

Economic security of enterprise is certain as a difficult multivariable category which is characterized firmness in
relation to negative influence of row of factors of internal and external environment (what depends on a particular
branch specific), directed on the effective use of present resources and market possibilities, realization of own
economic interests, at the terms of providing of competitiveness as at the terms of steady social and economic
development so in a crisis and the period after the crisis.

Attention is accented on consideration and selection of concept of economic security of build enterprises taking
into account of a particular branch specific. Domestic and foreign experience are analysed. Author determination
of economic security of build enterprises is offered, creation of such their operating conditions as sufficient economic
strength security, which gives possibility to realize economic interests and create the margin of safety for realization
in future of economic interests of enterprises and it is stipulated on technology of a build production, it's seasonal
prevalence, presence of variety of building objects, possible sourcings, ramified of types of activity of enterprises
of a build industry, and also forming of istitutional environment of realization of activity in the sphere of building.

Ключові слова: будівельне підприємство, економічна безпека підприємств будівельної галузі, генезис,
підхід, категорія.

Key words: building enterprise, economic security of the building industry, the genesis, the approach, the category.
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Будівельна галузь України як
одна з провідних галузей економіки
держави, зазнала впливу кризових
явищ, що призвело до зниження ча-
стки у структурі ВВП та навіть до
від'ємних його показників за ос-
танній квартал поточного року [1].
Окрім несприятливих економічних та
політичних умов, невирішеними зали-
шаються ряд питань, зокрема: на-
явність протиріч та недосконалість
діючого чинного законодавства,
підвищення сектору тіньової еконо-
міки, слабкість адміністративного ре-
сурсу тощо. Всі ці фактори змушують
вітчизняні підприємства приділяти
підвищену увагу до питань форму-
вання та забезпечення власної еко-
номічної безпеки в сучасних умовах
та на майбутнє.

Тож за сучасних умов особливої
актуальності набувають питання
створення дієвих механізмів підви-
щення рівня економічної безпеки підприємств, оскільки
ефективність та показники результатів роботи останніх виз-
начається надійністю системи управління економічною без-
пекою будівельних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження питань, пов'язаних із
стійкістю економічного розвитку й економічною безпекою
підприємства зокрема, здійснено провідними зарубіжни-
ми і вітчизняними науковцями, а саме: Л. Абалкіним [2],
В. Амітаном, З. Варналієм, Н. Ващенко, М. Войнаренком,
В. Гейцем, Л. Донець, Я. Жаліло, Г. Пастернаком-Тара-
нущенком, Н. Реверчуком [3], А. Татаркіною, В. Тамбов-
цевим та ін.

Проте, не зважаючи на широке коло досліджень, поза
увагою науковців залишилось питання сутності економічної
безпеки підприємств будівельної галузі. Деякі аспекти особ-
ливостей економічної безпеки підприємств будівельної га-
лузі були висвітлені в роботах: Т. Адрєєвої, Н. Богдан, О.
Блажевич, О. Молодід, Т. Пушкар, Л. Саприкіної, М. Чор-
ної [4—10].

У представлених працях вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців достатньо глибоко досліджено причини, функції, зна-
чення та особливості організації економічної безпеки на
підприємствах; розроблено загальні підходи до аналізу й
оцінювання її функціональних складових. Але, незважаю-
чи на досить широке коло проведених досліджень існуючих
питань і заходів із забезпечення економічної безпеки
підприємств, залишаються недостатньо вивченими і потре-
бують подальшого поглибленого дослідження визначення
економічної безпеки будівельних підприємств з урахуван-
ням особливостей галузевої специфіки.

НЕВИРІШЕНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Питання щодо вивчення сутності, показників, методики

діагностики рівня економічної безпеки підприємств буді-
вельної галузі, виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз,
розробки власне механізму управління економічною без-
пекою та його впровадження на сучасних будівельних
підприємствах у ринковій економіці залишилися поза ува-
гою більшості наукових робіт. Тому виникає нагальна по-
треба у подальшому розвитку теоретико-методичних засад
управління економічною безпекою будівельних підприємств,
уточнення теоретичних підходів до її визначення, розви-
ток наукових підходів до управління економічною без-

пекою будівельних підприємств на підгрунті висвітлення
основних функціональних цілей економічної безпеки
підприємства в умовах кризового періоду.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТІ
Метою дослідження є систематизація та узагальнення

теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних вчених
щодо визначення економічної безпеки підприємств буді-
вельної галузі, та представлення авторського бачення сут-
ності даної категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи генезис даної економічної категорії,
термін "безпека" почали вживати ще в XVII столітті. Трак-
тування даного поняття знайшло своє відображення в ряді
історичних документів ("Положення про заходи щодо охо-
рони державного порядку та громадського спокою" 1881
р.) та словників (словник Робера, 1190 р., тлумачний слов-
ник Даля). У 1904 р. Президент США Теодор Рузвельт зап-
ровадив термін "національна безпека". У цей же час почи-
нає вживатися і термін "економічна безпека", зокрема
щодо ситуації, яка склалася після розпаду колоніальної
системи внаслідок порушення традиційних зв'язків між
індустріальними країнами та їх колишніми колоніями. Оф-
іційного статусу термін "економічна безпека" набув лише
в 1985 р. з прийняттям на 40-й сесії Генеральної Асамблеї
ООН резолюції "Міжнародна економічна безпека". На 42-
й сесії Генеральної асамблеї ООН був зробленим наступ-
ний крок — прийнято Концепцію міжнародної економіч-
ної безпеки [11].

В сучасній Україні перше законодавче закріплення по-
няття економічної безпеки вказано у 17 ст. Конституції Ук-
раїни [12], та знайшло подальше відображення в Концепції
економічної безпеки України 1998 р., в якій суть економіч-
ної безпеки країни визначена як "...спроможність національ-
ної економіки забезпечити свій вільний, незалежний розви-
ток і утримати стабільність громадянського суспільства та
його інститутів, а також достатній оборонний потенціал краї-
ни за всіляких несприятливих умов і варіантів розвитку подій
та здатність Української держави захистити національні еко-
номічні інтереси від зовнішніх та внутрішніх загроз". У 2003 р.
було прийнято Закон України "Про основи національної
безпеки України" [13]; у 2012 р. у зв'язку з фінансовою кри-
зою було затверджено Концепцію забезпечення національ-
ної безпеки у фінансовій сфері [14].

Рис. 1. Генезис поняття "економічна безпека підприємства"
Джерело: [15].
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У науковій літературі зустрічаються різноманітні теоре-
тичні підходи до визначення економічної безпеки підприє-
мства. З-поміж всього спектру точок зору виділяють три
основні етапи еволюції наукової думки до розуміння даної
категорії (рис. 1).

Подальше дослідження поняття "економічна безпека
підприємства" дозволило представити наукові погляди
вітчизняних та зарубіжних вчених в табл. 1.

В сучасній економічній науці існує безліч підходів до
визначення поняття "економічна безпека" за рядом критеріїв
— як система захисту; за класифікаційними підходами; на
макро-, мезо- та мікро рівнях; за напрямами реалізації тощо
(табл. 2).

Узагальнюючи наявні точки зору, ми погоджуємось з
думкою Т.Є. Андрєєвої [4] та дійшли висновку, що якнай-
повніше категорія "економічна безпека" реалізується саме
через "систему безпеки". Це комплексне поняття дає змогу

якнайповніше врахувати негативні загрози внутрішнього та
зовнішнього середовищ на макро-, мезо-та мікрорівнях і дає
змогу розробити ряд стратегічних методологічних положень
на довго- та короткострокову перспективу.

Виходячи з вищевикладеного, можна запропонувати
таке визначення економічної безпеки підприємства — склад-
на багатофакторна категорія, що характеризується
стійкістю по відношенню до негативного впливу ряду фак-
торів внутрішнього та зовнішнього середовища (які зале-
жать від галузевої специфіки), спрямована на ефективне ви-
користання наявних ресурсів та ринкових можливостей, ре-
алізації власних економічних інтересів за умов забезпечен-
ня конкурентоспроможності як за умов сталого соціального
та економічного розвитку так і в кризовий та посткризовий
період. Проте в наведених наукових підходах увага була при-
ділена лише визначенню економічної безпеки підприємства
в цілому, без урахування галузевої специфіки (рис.2).

Представлені на рисунку 2
існуючі підходи вітчизняних
вчених щодо трактування кате-
горії "економічна безпека під-
приємств будівельної галузі"
дозволяють дійти висновку, що
виокремлення та розгляд еко-
номічної безпеки з урахуван-
ням галузевої специфіки є не-
обхідною умовою. Адже, розг-
лядаючи дане поняття як "сис-
тему" (технологічну, функціо-
нальну; систему, що складаєть-
ся з окремих блоків, ресурсів,
можливостей заходів та резуль-
татів), можна передбачити,
спрогнозувати та забезпечити
як на коротко-, так і на довгос-
трокову перспективу підтри-
мання стабільного функціону-

Підходи Сутність Автори 

Стійкість, стабільність та 

здатність до розвитку 

Передбачає стійкість, здатність до 

саморозвитку та захисту 

комерційних інтересів 

Є. Воробйов, Н. Капустін, Е. Раздина, 

С. Дубецька, Н. Подлужна 

Ресурсно-функціональний Пріоритетним вважається 

найбільш ефективне 

використання наявних ресурсів, 

що повинно сприяти усуненню 

загроз та задоволенню інтересів 

Е. Олейников, С. Ілляшенко, 

А. Крисін, І. Ципіна, Ю. Кваша, 

В. Сенгалова, А. Кирієнко, Т. Кузенко, 

В. Кириленко, О. Грунін, Л. Мельник 

Спрямований на захист від 
загроз та реалізацію 

інтересів 

Зорієнтований на захист 
підприємства від зовнішніх і 
внутрішніх загроз та реалізацію 

його інтересів 

Л. Бендіков, В. Ярочкін, 
А. Могильний, В. Іванов, В. Шликов, 

А. Козаченко, В. Пономарьов, 

А. Ляшенко, В. Забродскій, 

Н. Капустін, Д. Ковалев, 

Т. Сухарукова, А.Колосов 

Таблиця 2. Основні підходи до визначення категорії

"економічна безпека підприємства"

Джерело: [11].

Таблиця 1. Наукові погляди вітчизняних та зарубіжних вчених до трактування категорії

"економічна безпека підприємства"

№ 

з/п 
Автори Трактування 

1. 
Л. Абалкін, 

[2] 

стан економічної системи, який дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати 

соціальні задачі, і при якому держава має можливість виробляти і впроваджувати в життя 
незалежну економічну політику 

2. 
С. Афонцев, 
[16, с. 79] 

стійкість національної економічної системи до ендогенних і екзогенних шоків економічного 
або політичного походження, що проявляються в її здатності нейтралізувати потенційні 
джерела негативних шоків і мінімізувати збиток, пов’язаний з шоками які реально відбулися 

3. 
Н. Ващенко, 

Л. Донець, 

[16, с. 79] 

вперше розглядають забезпечення економічної безпеки виробничо-господарської структури 

через стратегію розроблення механізму забезпечення економічної безпеки на підприємстві, 
який подають як набір засобів, а також систему організації їх використання і контролю, за 

допомогою яких можна досягти найвищого рівня економічної безпеки підприємства. Їм 

вдалось, на відміну від інших, виділити як найважливіший етап забезпечення економічної 
безпеки підприємства стратегічне планування і прогнозування його економічної стабільності. 
Цей етап передбачає розроблення стратегічного плану досягнення економічної безпеки 

4. Я. Жаліло 

складна багатофакторна категорія, що характеризує здатність національної економіки до 

розширеного самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного 

населення та держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу 
нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у 

світовій системі господарювання 

5. М. Коваленко 

найважливіша якісна характеристика економічної системи, її визначальну здатність 

підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення та стійке забезпечення ресурсами 

для розвитку господарської діяльності 

6. 
О. Лєпіхов, 

[16, с. 79] 

стан економічної системи, який характеризується стійкістю по відношенню до впливу 

внутрішніх та зовнішніх дій, що загрожують суспільству 

7. 
С. Мочерний  

[16, с. 79] 

стан незалежності держави у формуванні й розвитку власної економічної системи та комплекс 

заходів щодо її забезпечення 

8. 
Ю. Лисенко, 

С. Міщенко, 

Р. Руденський 

такий стан виробничо-економічної системи, при якому функціонують механізми запобігання 

чи зменшення ступеня впливу погроз стабільності функціонування й розвитку підприємства 

9. 
А. Татаркін,  

О. Романова,  

А. Куклін 

сукупність властивостей економічної системи регіону, що забезпечують стабільність, стійкість 

і поступальність розвитку регіону, певну незалежність та інтеграцію з економікою держави в 

умовах дії різного виду загроз 
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вання та розвитку; підвищення рівня протидії негативним впли-
вам кризових явищ, що знаходять свій прояв через дію
внутрішніх та зовнішніх факторів, що притаманні будівельній
галузі; вчасно виявляти та попереджати їх; та в разі настання
— реагувати оперативно, вирішуючи проблеми поетапно —
за окресленими елементами (складовими) згаданої системи.

Проте якнайповніше, на нашу думку, економічну безпе-
ку підприємств будівельної галузі доцільно визначити як
створення таких умов їх функціонування, при яких забезпе-
чено достатній рівень економічної безпеки, який надає мож-
ливість реалізовувати економічні інтереси і створювати пев-
ний запас міцності для реалізації в подальшому економіч-
них інтересів підприємств і обумовлюється технологією бу-
дівельного виробництва, його сезонністю, наявністю різно-
манітності об'єктів будівництва, можливими джерелами
фінансування, розгалуженістю видів діяльності підприємств
будівельної галузі, а також формуванням інституційного се-
редовища здійснення діяльності у сфері будівництва.

ВИСНОВОК АБО НАУКОВА НОВИЗНА
Таким чином, аналіз та систематизація наукових підходів

вітчизняних і зарубіжних вчених до визначення категорій "еко-
номічна безпека" та "економічна безпека підприємств будівель-
ної галузі", дослідження генезису цих понять, дозволили роз-
крити їх сутнісний зміст та довести, що дати єдине трактування
даної економічній категорії досить складно насамперед через
те, що кожна галузь економіки має свою специфіку, особли-
вості, умови та існуючі потенційні загрози. Проте було зробле-
но спробу дати визначення обом поняттям, розмежувавши їх з
урахуванням особливостей кожного окремо.

Незважаючи на стрімкий розвиток теоретико-методич-
них підходів до визначення економічної безпеки та еконо-
мічної безпеки будівельних підприємств зокрема, у цій га-
лузі залишається багато проблем прикладного характеру,
які поки що не отримали належного вирішення і висвітлен-
ня та потребують подальшого розвитку і удосконалення у
науковому і практичному аспектах.

Рис. 2. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття

"економічна безпека підприємств будівельної галузі"
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Теоретико-методичні підходи до визначення поняття 

«економічна безпека підприємств будівельної галузі» 
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-  Складне багатозначне поняття, яке доцільно розглядати з різних позицій відповідно до 

мети дослідження як захищеність діяльності підприємства, його потенціалу, інтересів, 

ресурсів; певний стан ресурсів, відносин, зв’язків господарюючого суб’єкта; систему 

заходів, спрямованих на забезпечення його конкурентоспроможності, стійкості, 
економічних інтересів; властивості підприємства до розвитку, самовиживання, досягнення 

визначених цілей; гармонізацію економічних інтересів тощо. 

-  Комплекс (система), який складається з окремих блоків (підсистем):  ресурсів; 

можливостей; системи заходів; результатів. 
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Зокрема розробка цілісної системи економічної безпеки
будівельного підприємства; розробка адаптованого до сьо-
годнішніх умов механізму управління економічною безпекою
будівельного підприємства; розробка методики розрахунку
індикаторів економічної безпеки підприємств будівельної галузі;
аналіз і систематизація загроз як зовнішнього, так і внутрішньо-
го середовищ суб'єкта господарювання тощо. Тому окреслені
вище питання вимагають проведення подальших досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток підприємництва у сучасному економічному

середовищі залежить від мотиваційних чинників, що спону-
кають господарюючі суб'єкти до активізації діяльності. Тра-
диційна економічна теорія пояснює ці процеси лінійними ма-
тематичними моделями, але практика свідчить, що ці про-
цеси є більш складними. Вплив деяких з факторів, що обу-
мовлюють необхідність початку підприємницької діяльності
або її розширення може призводити до нелінійних змін у

УДК 338.22: 330.131.52

О. В. Котляревський,
здобувач кафедри економічної теорії, Донецький національний університет

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
МІКРО- І МАКРОРІВНІ

O. Kotliarevsky,
Postgraduate of Department of Economic theory, Donetck National University
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Стаття присвячена синергетичному ефекту від розвитку підприємницької діяльності. Обгрун-

товано використання синергетичної методології щодо дослідження підприємницької діяльності

як відкритої соціально-економічної системи. Розкрито сутність синергетичного ефекту підприє-

мництва. Розглядається питання про взаємодію різних рівнів підприємницької діяльності з точки
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систем, яка застосовується для вивчення економічних відносин, що виникають у процесі їх су-

місного функціонування та аналізу стійкості функціонування учасників ринкових відносин за на-

явності конкуренції. Підкреслено, що існує стаціонарна точка у траєкторіях розвитку системи,

яка є точкою біфуркації та аттрактором. Запропоновано схему появи синергетичного ефекту

підприємницької діяльності в результаті міжрівневих взаємодій в економіці в ході розгортання

підприємництва.

The article is devoted to the question of synergetic effect on the development of entrepreneurship.

The article is highlights the application of synergetic methodology for the study of entrepreneurial

activity as an open socio-economic system. The research is devoted to essence of the synergistic

effect of entrepreneurship, to the question of cooperation between different levels of entrepreneurial

activity in terms of systematic and synergetic approach. The article point out to the features of

entrepreneurship as an open permanent socio-economic system. The research is deals with justified

synergies of entrepreneurial activity using abstract models of cooperative systems, which are used

for the study of economic relations arising in the course of their joint functioning and stability analysis

of the functioning of market relations in the presence of competition. It is emphasized that there is a

fixed point in the trajectories of the system that is the point of bifurcation and attractors. In the article

deals with the scheme of the emergence of a synergistic effect of entrepreneurial activity as result

interactions in the economy during the deployment of entrepreneurship.
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самій системі підприємництва, який важко або неможливо
спрогнозувати у межах класичної методології. Тому дослі-
дження позитивного впливу на економіку країни синерге-
тичного ефекту від розвитку підприємництва є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Використання інструментарію та методології синерге-
тики в економічних дослідженнях розпочато у працях з су-
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часної загальної теорії самоорганізації І. Пригожина і Г. Ха-
кена. В наукових працях І. Пригожина та І. Стенгерса об-
грунтовано можливість використання аналогії з термодина-
міки в галузі соціально-економічних досліджень. В.-Б. Зан-
гом [1] доведено, що поведінку підприємців можливо дос-
лідити за допомогою аналізу еволюції економічних систем,
здійсненому синергетичним методом із побудовою системи
рівнянь високої розмірності. Дослідженню соціально-еко-
номічних систем з позицій синергетики присвячені роботи
І. Ансофа, В. Аршинова, С. Єрохиної, В. Капустіна, С. Кур-
дюмова, Е. Кемпбелла та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — обгрунтування позитивного си-

нергетичного ефекту від розвитку підприємництва за ра-
хунок мотивації підприємницької діяльності в сучасній
економічній системі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Активізація підприємництва за рахунок мотивування

до здійснення господарської діяльності у масштабах роз-
ширеного відтворення є одним із чинників економічного
зростання та забезпечення ефективності економіки.
Складність взаємин усіх учасників господарської діяль-
ності, яка описується як нелінійні зв'язки між незалежни-
ми змінними, досліджується моделями синергетичної еко-
номіки.

Синергетичний ефект в системі підприємницької
діяльності можна охарактеризувати так:

— "вибуховий" ефект, що спостерігається при пору-
шенні усталених закономірностей в еволюції економічної
системи за сценаріями традиційної економічної теорії.

— революційний ефект, самоорганізація системи із
новими якостями;

— ефект узгодженої діяльності підсистем у системі,
що функціонують в умовах нерівноважності, незворот-
ності і нелінійності.

Застосування синергетичної методології до аналізу
системи підприємництва з аспектів мотивування діяльності
господарюючих суб'єктів базується на використанні ос-
новних методологічних засад, притаманних дослідженню
складних соціально-економічних систем. Зокрема, виок-
ремлюють такі характерні ознаки ( на основі [2]):

1) незамкнутість системи, адже для того, щоб у склад-
них системах відбувалися процеси самоорганізації, вони
повинні бути відкритими;

2) нерівноважність процесів, баланс між помірною
стійкістю та адаптивністю;

3) незворотність економічної еволюції, адже проход-
ження через точки біфуркації відмежовує альтернативні
траєкторії і робить тим самим еволюційний процес соц-
іально-економічної системи незворотним;

4) нелінійність перетворень, оскільки відгук системи
підприємництва на зміни зовнішнього або внутрішнього
середовища є не пропорційним цим змінам;

5) неоднозначність економічних цілей, оскільки з по-
зицій синергетики майбутнє імовірнісне, неоднозначне,
але разом з тим воно не може бути будь-яким [3].

Оскільки підприємництво є великою відкритою сис-
темою, то необхідно враховувати такі об'єктивні умови
його зовнішнього і внутрішнього середовища (на основі
[4]):

1) умова відкритості системи підприємництва до зов-
нішнього середовища, що дозволятиме удосконалювати-
ся "стрибкоподібно", генеруючи проривний ефект розвит-
ку. При цьому слід враховувати, що процеси взаємодії із
зовнішнім середовищем є незворотними, а просторово-
часовий порядок нової якості може бути як негативним (з
погляду одержуваного результату), так і позитивним;

2) умова протікання нерівноважних процесів між
підсистемами системи підприємництва, оскільки для си-
нергетичного розвитку необхідні "збурені" стани його
підсистем, тобто процеси, що протікають у різних сфе-
рах повинні бути нерівноважними, як власне, і відбуваєть-
ся на практиці;

3) процеси впливу зовнішнього середовища на
підприємництво і його підсистеми є динамічними і приско-
реними, адже сьогодні за певний проміжок часу відбу-
вається більше якісних змін, ніж за такий же проміжок у
минулому, що підкреслює швидкісні характеристики змін.
Прискорений характер змін впливає на весь технологіч-
ний процес у всіх сферах економіки, особливо за раху-
нок комп'ютерної техніки, яка використовується і на ви-
робничих підприємствах, і у сфері послуг. Динамічність
зовнішнього середовища може призводити до амплітуд-
них і сильних впливів на діяльність господарюючих
суб'єктів, навіть до неспроможності виконання ними своїх
функцій;

4) відсутність сприйнятливості підсистем або суб'єктів
господарювання до змін зовнішнього середовища внас-
лідок їх незнання/небажання, що може призводити до
виникнення значних асиметрій в масштабах глобальної
економічної системи.

Синергетичний ефект в економіці представляє особ-
ливий різновид економічного ефекту, який знаходить своє
кінцеве вираження в результатах економічної діяльності
(товарах і послугах), що задовольняє особисті та суспільні
потреби, а фундаментальними вимірювачами продукції є
її вартість і цінність. Вартість виражає суспільні витрати
на створення продукції, а її цінність — її суспільно-корис-
ний ефект. Як відомо, в основі економічної ефективності
лежить співвідношення в тому, чи іншому вигляді ефекту
і витрат. У сучасному відтворювальному процесі має місце
наступний комплекс об'єктивно обумовлених взаємодій,
представлений схематично на рисунку 1.

Сучасна системно-синергетична парадигма активі-
зації підприємницької діяльності і виникаючими при цьо-
му наслідками грунтується на системних концепціях
складності та розвитку, тобто визначається переходом до
побудови складних організованих систем. Вона розгля-
дає соціально-економічні процеси розвитку підприємниц-
тва як багатоаспектні і багатовимірні перетворення. Ди-
наміка самоорганізації визначається узгодженням пара-
метрів порядку на мікро- і макрорівнях, що базується на
принципах динамічного ієрархізму.

Підприємництво як відкрита стаціонарна система
складається з підсистем, між якими існують функціональні
зв'язки. Крізь призму синергетики можливо обгрунтува-
ти раціональну поведінку суб'єктів підприємництва в
різних економічних ситуаціях. Синергетичний ефект мо-
тивації підприємництва можна проаналізувати за допомо-
гою методології аналізу стійкості функціонування учас-
ників ринкових відносин за наявності конкуренції. Ско-
ристуємося методологією дослідження абстрактних мо-
делей кооперованих систем, яка застосовується для вив-
чення економічних відносин, що виникають у процесі їх
сумісного функціонування, запропонованою Хрис-
тиановським В.В. [5]. Представимо підсистеми системи
підприємництва — малий, середній та великий бізнес —
як трьох учасників ринкових відносин, які діють у рамках
динамічної економічної системи з наявністю конкуренції
між учасниками на одному з рівнів ієрархії. Розглянемо
синергетичний ефект конкуруючих економічних систем.
Щоб оцінити і спрогнозувати розвиток економічних сис-
тем необхідно передбачити їх поведінку. Оцінку сумісної
поведінки декількох підсистем або їх самоорганізації
можна здійснювати за допомогою математичного апара-
ту.
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Розглянемо взаємини між суб'єктами підприємницт-
ва X, Y та Z, коли учасники, що належать до одного ієрар-
хічного рівня — до одного виду підприємництва, конку-
рують між собою: X↔X і Z↔Z. За допомогою побудови
системи диференціальних рівнянь можна виявляти мож-
ливий тренд сумісної поведінки учасників і синергетичний
ефект їх сумісного функціонування. Математичне дослі-
дження особливих точок системи дає лише одну крапку,
яка є точкою стійкості при взаємодії усіх учасників відно-
син. В інших особливих точках буде мати місце врод-
женість взаємин суб'єктів господарювання.

Аналіз функціонування даної моделі дозволяє зро-
бити висновок про те, що стійка точка є аттрактором. Це
говорить про те, що всі траєкторії надалі за будь-яких по-
чаткових умов і заданих параметрів притягуватимуться до
точки-аттрактора. Для системи спостерігатиметься стійке
стаціонарне функціонування. Слід зазначити, що при
інших значеннях параметрів один з учасників зникає з
ринку взаємин. У цьому випадку траєкторії у фазовому
просторі притягуються в одну їх координатних площин.
Відбувається випадок виродженості взаємин, оскільки
конкуренція нівелює вплив на інших одного з учасників.
Отже, лише у стаціонарній точці відбувається ефективна
взаємодія між малим, середнім та великим підприємниц-
твом, коли позитивний ефект від діяльності рівня бізнесу
не нівелюється за рахунок міжрівневої конкуренції.

Розглянутий аналіз функціонування системи підприєм-
ництва за наявності конкуренції дозволяє зробити висновок
про те, що в динаміці взаємодії учасників кооперованих си-
стем обов'язково існує стаціонарна точка, тобто аттрактор.
Вона є єдиною, і подальше функціонування таких систем
приймає стійкий характер, який може продовжуватися нео-
зоро довго. Основна ідея мотиваційного управління такими
системами полягає у виборі необхідних значень параметрів,
що дозволяють отримувати точку стійкості. Вказану оптим-
ізацію вибору параметрів, як і початкових умов, краще всьо-
го проводити за допомогою моделювання.

Багатство країни прямо залежить від ефективності
роботи підприємств,  адже частина вільної  енергії
підприємств у вигляді податкових відрахувань потрапляє
до державного бюджету й інших спеціалізованих цільо-
вих фондів, де перерозподіляється і спрямовується на
підтримку соціальної сфери і розвиток народного госпо-
дарства.

Підприємництво є одним із видів відкритих стаціонар-
них систем. Його розвиток відповідає закономірностям,
властивим цьому класу систем — підприємництво
здійснює метаболізм (продуктивно контактує із зовнішнім
середовищем) та підтримує гомеостаз (стаціонарність,
необхідна для здійснення господарської діяльності).

Ефективність та організованість залежать від спів-
відношення рівнів розвитку між окремими елементами
підсистем підприємництва. Кожну з підсистем можна роз-
глянути як окрему ланку, зміни в якій обов'язково впли-
нуть на інші підсистеми з певними структурними коефіці-
єнтами. Підприємництво в сучасному суспільстві зумов-
лює потребу в співпраці, оскільки без взаємодії із інши-
ми господарюючими суб'єктами неможливо досягти стра-
тегічних цілей системи підприємництва в цілому. Адекват-
не й раціональне співвідношення між окремими підсис-
темами та їх елементами найбільшe залежить від:

1) механізму використання економічних законів;
2) функції реалізації відносин власності;
3) механізму узгодження економічних інтересів;
4) механізму всебічного розвитку людини.
Ефективність, організованість, а також значною мі-

рою й саморегулювання будь-якої економічної системи
залежать від того, наскільки сильна її гуманістична, де-
мократична і екологічна спрямованість [6, с. 122].

Економічні умови, створені людиною, нагадують при-
родні, де виживає найбільш сильний, спостережливий,
пристосований і з певними можливостями до змін. У цьо-
му проявляються взаємозалежність і взаємообумов-
леність механізмів негативного і позитивного зворотного
зв'язку. Процеси створення нового гомеостазу і його збе-
реження є чимось цілим, похідним від однієї категорії,
назва якої — розвиток.

Взаємодія в підприємницькій діяльності здійснюєть-
ся на всіх рівнях економіки (суспільного відтворюваль-
ного процесу), а саме: на микро-, мезо-, макро- і глобаль-
ному рівнях, при підрозділі мікрорівня на субмікрорівень
(рівень окремого працівника), субмезорівень (рівень
структурного підрозділу підприємства — відділу, цеху,
керування й т.п.), субмакрорівень (рівень підприємства
або організації в цілому, який одночасно є мікрорівнем
економіки).

У результаті взаємодії рівнів і субрівней економіки в
ході розгортання підприємництва виникає синергетичний
ефект особливого виду — синергетичний ефект підприє-
мницької діяльності (ПД) в результаті міжрівневих взає-
модій в економіці (рис. 2).

Синергетичний підхід до процесу мотивації підприє-
мницької діяльності передбачає урахування біфуркації,
автоколивання і, як наслідок, кумулятивного ефекту від
взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів — емерд-
жентність і автокореляцію. Синергетичний підхід, що
складається в знаходженні аналогій і закономірностей у
процесах систем самої різної природи, безмежно розши-
рює предметну сферу системного підходу. З його допо-
могою може бути оцінений будь-який процес на під-

Рис. 1. Синергетичний ефект підприємницької діяльності
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приємстві. Системно-синергетичний підхід до проце-
су управління ризиками включає в себе не тільки
аналіз, а й синтез, що дозволяє з більшою ймовірні-
стю отримувати синергетичні ефекти в процесі управ-
ління. Таким чином, для успішного використання си-
стемно-синергетичного підходу в задачах управління
мотивацією необхідно виконання ряду умов:

1. Вироблення пріоритетних векторів розвитку
підприємницької діяльності.

2. Кожний із обраних векторів враховувати та по-
слідовно реалізовувати в національних програмах як
окремі соціально-економічні проекти або як складові
інших проектів.

3. По кожному проекту необхідно розробити про-
цедуру управління ризиками та оцінки досягнення по-
ставленої мети. Повинен бути розроблений комплекс
засобів реалізації проектів, план впровадження про-
екту у виробництво, який охоплює всі взаємопов'язані
та взаємозалежні проекти, без яких досягнення си-
нергетичного ефекту в економіці від активізації під-
приємницької діяльності неможливе.

ВИСНОВКИ
Синергетичний підхід до процесу мотивації

підприємницької діяльності передбачає облік таких
явищ, як біфуркація, автоколиваннями і як наслідок
кумулятивного ефекту від взаємодії зовнішніх і
внутрішніх факторів — емерджентність і автокореля-
ція. У результаті взаємодії підсистем економіки в ході
розгортання підприємництва виникає синергетичний
ефект особливого виду — синергетичний ефект
підприємницької діяльності в результаті міжрівневих
взаємодій в економіці, який є агрегованою взаємо-
пов'язаною сукупністю синергетичних ефектів від ак-
тивізації підприємницької діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ідея кооперації на західноукраїнських землях з'явилась

внаслідок прийняття в 1873 році в Австро-Угорській дер-
жаві (до її складу тоді входили Галичина, Буковина й Закар-
паття) спеціального кооперативного закону "Про заробко-
во-господарські стоваришення", згідно з яким забезпечу-
валась автономія кооперативів та заборонялось втручання
в їх діяльність сторонніх осіб та чиновників. До того ж, уряд
забезпечував фінансову підтримку кооперації через гро-
мадські організації та фонди.

На сьогодні немає цілісно відтвореної картини розвит-
ку економічної думки в Західній Україні та розвитку коопе-
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рації в зазначений період з використанням сучасної мето-
дології. До початку 90-х років ХХ ст. об'єктивне вивчення
такої проблеми було неможливим через вплив радянської
цензури, а за часів незалежності нашої держави дослідни-
ки таких цілей перед собою не ставили.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження розвитку економічної думки західноукраї-
нських земель та частково теорії кооперації у другій поло-
вині ХІХ ст. здійснив С.М. Злупко у своїй монографії у 1969 р.
у ракурсі, котрий не суперечив соціалістичним ідеям і цілям.
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Окремі аспекти даної проблеми вчений зачепив у посібнику
"Українська економічна думка. Постаті і теорії" (2004 р.).

Досвід господарської діяльності західноукраїнської
кооперації аналізував І. Васюта. Дослідники С. Гелей,
Р. Пастушенко в 1996 році висвітлили окремі питання в стат-
тях "З історії торговельної та кооперативної освіти в Гали-
чині", "Просвіта і кооперативний рух у Галичині". Початки
споживчої кооперації на західноукраїнських землях дослі-
джував в 1996 році Р. Пастушенко. Громадську і парламен-
тську діяльність Євгена Олесницького вивчала дослідниця
І. Чуйко.

У ХХІ столітті дослідники не порушували дану пробле-
му комплексно і тому вона потребує перегляду і доповнень
з використанням нових методів та підходів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Автор ставить перед собою такі завдання: комплексно-
го дослідити розвиток теорії кооперації останньої третини
ХІХ — першої третини ХХ століття з використанням сучас-
них підходів до проведення досліджень в історії економіч-
ної думки; виявити умови, в яких розвивалась теорія та прак-
тика кооперації в зазначений період; виявити та визначити
роль організацій, які займались проблемою кооперації та
розвивали кооперативну діяльність досліджуваного періо-
ду; проаналізувати діяльність, погляди, основні наукові праці
діячів кооперативного руху Західної України останньої тре-
тини ХІХ — першої третини ХХ століття, зокрема Євгена
Олесницького, Костя Паньківського, виявити їхній вплив на
вирішення практичних проблем західноукраїнських селян.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відомості про результати кооперації в європейських
країнах спонукали до спроб кооперування в Західній Україні
в останній третині ХІХ — першій третині ХХ століття. Проте
серед населення західноукраїнських земель саме українці
найпізніше зацікавились кооперацією та почали нею займа-
тись. Свої господарські та торговельні товариства першими
заклали поляки, які взагалі були передовими у господарсь-
кому і політичному житті краю.

З 1873 р. ідеями кооперації починає цікавитись куль-
турно-освітнє товариство "Просвіта". Великою загрозою для
економічного та духовного розвитку нації було тоді пияцт-
во. Тому священики та місцева світська інтелігенція закла-
дали в селах братства тверезості, матеріальною основою
яких були, за задумом, позичкові каси, громадські шпихлі-
ри та крамниці.

Банкрутство Рустикального та Крилошанського банків,
"Общого рольничо-кредитного заведенія для Галіції та Бу-
ковини" у 1883 р. викликали з боку інтелігенції Галичини
зневіру у власних силах і надовго відвернули бажання орган-
ізації самостійної економічної діяльності. Діяльність кредит-
них товариств схожих на дилятинську "Надію" та тисмениць-
ку "Віру" теж не викликали в народу оптимізму та віри у
власні можливості. В основу своєї праці вони покладали
погоню за прибутком. Наприклад, у 1876 р. із 57 таких това-
риств 34 надавало позики під 12% річних і більше [1, с. 78;
4, с. 100].

Тому в 80-х роках XIX ст. інтелігенція не проявляла до-
статньої ініціативи до ведення кооперації. В цей час віру у
здатність кооперування зміцнити економічне становище ук-
раїнців підтримувало "Господарсько-промислове товари-
ство", засноване в 1881 р. С. Качалою, А. Ничаєм, Д. Таняч-
кевичем та іншими в Станіславі (сьогодні м. Івано-
Франківськ). Товариство поширювало серед українців еко-
номічні знання, засновувало у селах ощадно-позичкові каси,
господарські школи, здійснювало оплату праці мандрівних
учителів господарської справи, виділяло кошти на видання

економічної літератури, випускало часопис "Господар і про-
мишленик", створювало торговельні товариства. Проте "Гос-
подарсько-промислове товариство" не змогло розгорнути
як слід своєї діяльності.

Організаційно-координуючим центром економічного
життя українців у 80-х роках ХІХ ст. виступала "Народна
торгівля", заснована у Львові в 1883 р. з ініціативи Василя
Нагірного [1, с. 77]. "Народну торгівлю" справедливо вва-
жають першою справді кооперативною організацією ук-
раїнців на західноукраїнських землях. За задумом, це мав
бути центральний магазин гуртових закупівель товарів для
споживчих крамниць, закладених громадами, церквою, при-
ватними особами з українців, "Просвітою" та "Обществом
ім. М. Качковского".

У 1882 р. у часописі "Діло" В. Нагірний виклав цілий план
створення такої гуртівні та організації навколо неї українсь-
кої торгівлі, в першу чергу, кооперативної [3, c. 88]. Перші
кроки в діяльності "Народної торгівлі" були досить невпев-
неними, оскільки тодішнє галицьке суспільство консерватив-
но сприймало ідеї кооперації. З 1884 р. правління "Народ-
ної торгівлі" почало створювати торговельні склади у Львові
та у провінції. Товариство повноцінно розгорнуло свою гур-
тову торгівлю лише в 1885 р. З 1897 р. "Народна торгівля"
почала співпрацювати з "Просвітою" [1, с. 79; 3, с. 89]. Внас-
лідок цього "Народна торгівля" почала інтенсивніше пропа-
гувати кооперативні ідеї і співпрацювати з існуючими спо-
живчими крамницями.

В 90-х роках ХІХ ст. та на початку ХХ ст. (до 1904 р.) зв'яз-
ки "Народної торгівлі" з крамницями покращились. Проте
спроби товариства налагодити українську торгівлю не мали
тривалого великого успіху. Крамниці, навіть при фінансовій
допомозі, не витримували конкуренції. До їх занепаду час-
то також призводили через невміння та недбалість власників.

У кінці 80-х активно розвивало видавничу діяльність
товариство "Просвіта". Ще у 1874 р. воно видало статут для
позичково-кредитних кас і "Поучення як закладати гро-
мадські штихліри" [5, с. 13]. У 1887 р. виходять друком ро-
бота В. Нагірного "Порадник для крамниць" та підручник К.
Левицького "Про позичкові каси". За кошти товариства вий-
шли у світ популярні книжечки про кооперацію, а саме: "Про
шпихліри і крамниці" (д-р К. Левицький, 1893 р.), "Про сільські
каси позичкові і щадниці" (1994 р., К. Левицький) [13, с. 5—
18], "Поради для торговельних підприємств" (В. Нагірний,
1897 p.), "Наука про товари" (А. Ничай, 1897 p.) та інші [12,
с. 42]. Вони містили інформацію про заснування і організа-
цію товариських споживчих крамниць, способи використан-
ня їх переваг та можливостей для вирішення власних еко-
номічних проблем.

Не зважаючи на появу на початку ХХ ст. самостійних
кооперативних спілок з власними видавництвами, "Просвіта"
продовжує займатись випуском спеціальної літератури. Це
книги М. Новаковського "Спілки для ощадності й позичок
(система Райфайзена)" (1900 р.), К. Гуревича "Про лучбу
грунтів або комасацію" (1902 р.), К. Левицького "Про нові
спілки господарські" (1904 р.), К. Левицького та І. Петруше-
вича "Порадник торговельний" (1905 р.) та інші.

Серед найбільш вартісних і популярних на той час книг,
виданих за участі "Просвіти", також назвемо: "Практичний
підручник для товариств задаткових" (Т. Кормош, 1895
р.), "Спілки для ощадності і позичок" (М. Новяківський, 1900
p.), "Порадник торговельний" (К. Левицький, І. Петрушевич,
1905 р.), "Підручник для спілок молочарських" (Ж.
Хмєлєвський, 1907 p.), "Поученя, як закладати спілки для
торгівлі і промислу системи Рочдель" (І. Петрушевич, 1908
р.) тощо. Всього ця організація видала в 1868—1912 pp. 69
книг (520 тис. примірників) господарсько-кооперативного
змісту [12, c. 40—41].

Розвитком торгівлі на західноукраїнських землях, окрім
"Просвіти", займались товариства "Дністер" (кооперативний
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банк), Краєвий Союз Кредитовий (1898 р.). Останній став
центральною ощадною касою для всіх видів кооперації та в
1911 р. налічував 889 членів та надав 4,6 млн крон позичок.
Краєвий Союз Кредитовий ставив перед собою наступні зав-
дання: організація кооперативів та контроль за їх діяльні-
стю, надання останнім дешевих та вигідних кредитів, засну-
вання підприємств на основі інвестицій, сприяння селянам у
купівлі землі, участь у парцеляції маєтків.

Згодом Краєвий Союз Кредитовий сконцентрував свою
діяльність на кредитуванні. Іпотечні кредити надавав Земель-
ний Банк Іпотечний. Функцію організації та контролю коо-
перативів взяв на себе Український Краєвий Ревізійний Союз
(м. Львів). В 1912 р. він мав 5577 кооперативів, а його за-
гальний баланс становив 56,5 млн крон. Справою парцеляцій
займалося товариство "Земля".

З 1922 р. Краєвий Союз Кредитовий займався поширен-
ням кооперативних ідей в друкованих виданнях, організа-
цією курсів, лекцій, економічних з'їздів, конференцій, коо-
перативних свят, виставок, надавав стипендії кооператорам,
що навчались.

На Буковині центром кооперативної діяльності була
"Селянська Каса", яка на 1912 р. поєднувала 174 коопе-
ративи. На Закарпатті кооперативний рух на початку ХХ
ст. робив лише перші кроки і ним опікувалися угорська
спілка "Кредитна" (м. Будапешт) та споживча "Мурашка"
[2, с. 9].

Під час Першої світової війни кредитну кооперацію
змінює споживча. Споживчі, виробничі, закупівельно-збу-
тові та кредитні кооперативи об'єднувались в товариства
"Народна торгівля", "Маслосоюз", "Центросоюз", Централь-
ний кооперативний Банк ("Центробанк").

Значний внесок у розвиток кооперації на захід-
ноукраїнських землях зробив Євген Олесницький. В 1892
р. він став співзасновником страхового товариства
"Дністер", в 1894 р. — "Руської задаткової каси" (яка допо-
магала селянам купувати землю та організовувати невеликі
кооперативи тощо і стала однією з найбільших кредитних
організацій на Стрийщині), в 1898 р. — Крайового союзу
кредитового, в 1910 — Земельного банку іпотечного [14,
арк.12].

На початку 90-х рр ХІХ ст., будучи членом "Просвіти",
Є. Олесницький виїжджав у села з доповідями на різні теми,
в тому числі й економічні, і вважав, що економічні питання
слід вирішувати з допомогою просвіти народу. Тому орган-
ізація "Просвіта" займалася розвитком ткацтва, молочар-
ства, деревного та насіннєвого промислів, збутом сільсько-
господарської продукції, допомогою в організації кас [6, с.
241—243].

Євген Олесницький найбільше долучився до покращен-
ня стану молочної галузі. З 1903 р. він почав займатися роз-
витком кооперативного молочарства, організовував спе-
ціальні бесіди із селянами, писав статті в газеті "Діло", сприяв
створенню Союзу руських молочарських спілок, а згодом
Крайового господарсько-молочарського союзу (продукція
яких була дешевшою від імпортованої і не поступалась за
якістю) та його видання "Господар і промисловець" [6, с.
247—250].

Для покращення торгівлі Є. Олесницький організував
торгівельний синдикат, об'єднавши його згодом із пере-
мишльською спілкою в союз спілок у Львові. З часом утво-
рився цілий Крайовий союз для розведення та збуту худо-
би, який до Відня постачав м'ясо зі всієї імперії і саме цим
викликав незадоволення влади [6, с. 267—271].

Теоретиком та практиком західноукраїнського коопера-
тивного руху був агроном за освітою Кость Паньківський. Він
закінчив Вищу Агрономічну Школу у Відні. В 1884—1888 рр.
працював в газеті "Діло". На формування світогляду май-
бутнього кооператора вплинули напрацювання Ш. Жіда, Р.
Оуена, Шульце, Райфайзена.

У К. Паньківського кооперація виступала силою, що
"прямує до організації цілого суспільства" [7, с. 56]. Вона,
на думку К. Паньківського, повинна усунути "визискування"
у кредитуванні, споживанні, виробництві тощо і легко може
протистояти колективізму та державництву соціалізму. К.
Паньківський виступав проти втручання держави в коопера-
цію, оскільки остання тоді "стає забавкою політики" [8, с.
12]. Він наголошував, що в закладенні спілки має бути лише
приватна ініціатива, а "ведення справ кредитової кооперації
через урядові особи не може бути правильним і через се,
що вони одвічальні не перед членами кооперації а перед вис-
шою властію" [8, с. 11]. К. Паньківський визнав, що завдан-
ня держави полягає у забезпеченні умов для розвитку коо-
перації: створення необхідного законодавства, лояльно-
му відношенні до приватної ініціативи, поширенні серед на-
селення відомостей про кооперацію.

Вчений визначив конкретні позитивні наслідки від ство-
рення спілок. По-перше, вони сприяють економічній неза-
лежності певних груп господарів. Наприклад, у кредитовій
— від лихварів, а в виробничій — від підприємців (праце-
давців) тощо. По-друге, об'єднання спільних зусиль сприя-
тиме конкурентоспроможності, а також знищить конкурен-
цію між окремими індивідуумами. По-третє, капітал
звільниться від визисків та сплати дивідендів [9, с. 1].

В основу кооперації вчений покладав колективну
власність, спільну працю для загальної користі, передбачив-
ши можливе надання невеликих індивідуальних паїв. Пере-
ваги споживчих спілок і кооперації загалом вчений виклав у
невеличкій праці "Кооперація, її ідея, задача і значінє" (1907)
[10], статті "Кооператизм" [9]. Закликаючи до створення
спілок, К. Паньківський опирався на напрацювання англ-
ійського економіста Р. Оуена та француза Фур'є, досвід
створення споживчих асоціацій у Англії, виробничих — у
Франції, кредитових — у Німеччині, рільничих — у Данії, а
також будівельних — у США, що беззаперечно свідчить про
обгрунтованість пропозицій К. Паньківського та досліджен-
ня ним проблеми кооперації в джерелах світової економіч-
ної науки.

Співпрацюючи з організацією "Просвіта", К. Пань-
ківський з допомогою Д. Танячкевича створив тютюнову та
споживчу крамниці. Сприяв залученню до кооперативної
діяльності А. Жука. Він був ініціатором проведення реорга-
нізації "Просвіти" в товариство просвітньо-економічне, пра-
цював над розробкою нового статуту, який передбачав ство-
рення штихлірів, позичкових кас, промислових підприємств.
У 90-х рр. під керівництвом К. Паньківського був створений
кооперативний банк "Дністер".

У 1898 р. за його ж участі виник "Краєвий Союз Креди-
товий", що став центром кооперативного руху і взяв на себе
обов'язки закладання спілок, їх консультування та креди-
тування, здійснення парцеляції поміщицьких землеволодінь
і надання селянам з цією метою кредитів, проведення
ревізій в кооперативах. Таким чином, К. Паньківський в
основному працював в сфері кредитової кооперації.

Будучи єдиним економістом серед правління Союзу, К.
Паньківський займався його фінансово-господарськими
справами решту свого життя. За дев'ять років праці він
збільшив кількість кооперативів у Галичині в десять разів.
Крім того, Кость Паньківський заснував у 1904 р. Ревізій-
ний Союз, який став осередком ревізії в кооперативній діяль-
ності Галичини.

Великих зусиль доклав вчений до теоретичних розро-
бок в сфері кооперації, будучи редактором журналу "Еко-
номіст". Він зацікавлював читачів економічними проблема-
ми і способами їх вирішення, пропагував ідею спілчанства.
Часто через брак статей К. Паньківський змушений був за-
повнювати весь номер власними, підписуючись різними іме-
нами. Серед його співробітників були, зокрема, Євген Олес-
ницький, Тит Войнаровський, Василь Нагірний.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

105

К. Паньківський виступав за кооперативну діяльність на
добровільних засадах. Наголос на національному характері
кооперації Кость Паньківський зробив у праці "Помагаймо
собі самі…": "В історії нема випадку, щоб культурно більш
розвинений і заможний народ допоміг розвинутися біднішій
від себе нації з одної лише сентиментальности…" [11, с. 53],
підкріплюючи цими словами не лише економічну вигоду, а
й національно-патріотичні почуття.

Перед Першою Світовою війною проблемами коопе-
рації в краєвому відділі по патронажі аграрних об-
'єднань в Галіції займався Едвард Тайлор (1884—1964).
Перша його визначна праця "Поняття кооперації" (1916) [15]
виявила незвичайні науково-теоретичні здібності вченого.
Ідею кооперації Е. Тейлор розвивав також в ряді своїх ста-
тей. Вчений писав: "чиста економічна теорія повинна знахо-
дитися в зв'язку з життям, не лише з його явищами, а й по-
требами. Теоретичні дослідження практичних життєвих про-
блем саме це і дають [15, с. 8—9]". Зокрема, на думку Е.
Тайлора, приватна власність є основою особистого інтере-
су, який підштовхує до активної господарської діяльності.
Однак вчений запропонував видозміну дрібних володінь у
вигляді асоціацій як самостійних виробничих об'єднань.

У пізніших своїх працях "Польська інфляція" та "Друга
польська інфляція" (1926) Е. Тайлор відмітив деякі власні
помилки. Інфляція найбільше вплинула на дрібних власників,
на яких саме він і покладав надії щодо гармонізації економ-
ічних відносин в своїх ранніх працях, присвячених коопе-
рації.

ВИСНОВКИ
У процесі дослідження проблеми виявлено, що питан-

ням розвитку кооперативного руху на західноукраїнських
землях з 70-х рр. ХІХ ст. займались С. Качала, Д. Танячке-
вич. На початку 90-х років відомими теоретиками та практи-
ками кооперації були Є. Олесницький та К. Паньківський.
На початку ХХ ст. проблемами кооперації в краєвому
відділі по патронажі аграрних об'єднань в Галіції займав-
ся польський вчений Едвард Тайлор.

Діяльність кооперативних організацій сприяла ширшо-
му розвитку культурно-освітньої справи в Галичині та фор-
муванню нових економічних ідей у населення. Проте на за-
хідноукраїнських землях було достатньо сприятливих умов
для формування кооперативів, виховання нового поколін-
ня освіченим та всесторонньо розвинутим з багатим досві-
дом та широким світоглядом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство є основою продовольчої без-

пеки країни. Рівень функціонування сільськогосподарсь-
ких підприємств визначає забезпеченість населення про-
дуктами харчування та підприємств переробних галузей
сировиною. Трансформаційні процеси в економіці Украї-
ни та світова економічна криза призвели до погіршення
соціально-економічного розвитку сільськогосподарсь-
ких підприємств, зниження темпів виробництва продукції
і, як наслідок, до погіршення їх фінансового стану. Акту-
альність поліпшення фінансового забезпечення сільсько-
господарських підприємств за таких умов стає найваж-
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ливішим завданням як держави, так і самих господарю-
ючих суб'єктів. Пошуку можливостей зміцнення фінан-
сового стану повинен сприяти системний і об'єктивний
аналіз діяльності підприємств, результати якого дозво-
лять оперативно реагувати на зміни зовнішнього і внутр-
ішнього середовища бізнесу, приймати обгрунтовані уп-
равлінські рішення з фінансового регулювання. Одним
із критеріїв ефективності таких рішень є ліквідність, за
яким оцінюється відповідний імідж підприємства в діло-
вому світі, рівень інвестиційної привабливості, здатність
суб'єкта господарювання забезпечувати нормальний хід
фінансово-господарської діяльності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти оцінки ліквідності у своїх працях
розглядали Л.А. Лахтіонова, Ф.Ф. Бутинець, В.Р. Банк,
В.О. Мец, В.І. Бариленко, Р.О. Костирко, Л.С. Васильєва,
Г.В. Савицька, А.Д. Шеремет, О.Я. Базілінська, О.О. Ше-
ремет, О.В. Єфімова, Джеймс К. Ван Хорн, А.В. Баль-
жинов, Г.М. Гогіна. Високо оцінивши праці науковців,
вважаємо за необхідне зазначити, що в даний час вико-
ристовуються різні назви коефіцієнтів ліквідності, немає
єдності в методиках розрахунку даних показників і про-
блемним залишається питання їх нормативних значень.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданням статті є обгрунтування нормативних зна-

чень коефіцієнтів ліквідності для сільськогосподарсь-
ких підприємств та доведення доцільності використан-
ня інтегрального показника при оцінці цільового рівня
ліквідності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з найпоширенішими методиками для оцінки

ліквідності підприємства використовуються коефіцієн-
ти ліквідності (загальної, швидкої та абсолютної). Як
уже зазначалося вище, для даних коефіцієнтів власти-
вими є наступні проблеми: варіація назв, розбіжності
методик розрахунку, нормативні значення не врахову-
ють галузевих особливостей діяльності підприємств.

Так, для коефіцієнта загальної ліквідності викорис-
товуються назви: коефіцієнт покриття [1, с. 219], ко-
ефіцієнт поточної ліквідності [3, с. 8], коефіцієнт покрит-
тя балансу [6, с. 34],загальний коефіцієнт покриття [7,
с. 134], загальний коефіцієнт покриття боргів [9, с. 609],
коефіцієнт ліквідності третього ступеня [11, с. 92], ко-
ефіцієнт загальної платоспроможності [12, с. 106].

Коефіцієнт швидкої ліквідності ще називають кое-
фіцієнтом миттєвої ліквідності [4, с. 149], коефіцієнтом
термінової ліквідності [3, с. 81], коефіцієнтом суворої
ліквідності [12, с. 105], коефіцієнтом критичної лік-
відності [10, с. 347], проміжним коефіцієнтом ліквідності
[1, с. 219], коефіцієнтом ліквідності балансу [6, с. 34],
коефіцієнтом кислотного тесту [1, с. 219], коефіцієнтом
"лакмусового папірця" [6, с. 34], уточненим коефіцієн-
том ліквідності [13, с. 276], коефіцієнтом ліквідності
другого ступеня [11, с. 93], коефіцієнтом критичної оцін-
ки ліквідності [5, с. 269], коефіцієнтом миттєвої оцінки
[4, с. 149], коефіцієнтом проміжного покриття [10, с.
347].

А для коефіцієнта абсолютної ліквідності в літера-
турі використовують такі назви: норма грошових ре-
зервів [9, с. 607—608], коефіцієнт ліквідності першого

ступеня [11, с. 93], коефіцієнт платоспроможності [15,
с. 105], коефіцієнт терміновості [13, с. 275], коефіцієнт
миттєвої ліквідності [16, с. 53].

У більшості випадків варіація назв не змінює еко-
номічного змісту показників, але для забезпечення тер-
мінологічної єдності доцільно вживати одну назву.

Що стосується алгоритму розрахунку, то схиляє-
мось до варіанту наведеного Л.А. Лахтіоновою [1, с.
219], Ф.Ф. Бутинцем [2, с. 242], В.Р. Банком [3, с. 80],
В.О. Мец [4, с. 148], І. В. Тацієм [5, с. 269], В. І. Барилен-
ком [6, с. 34—36], за яким коефіцієнт загальної
ліквідності доцільно розраховувати за формулою (1),
коефіцієнт швидкої ліквідності — за формулою (2), а
коефіцієнт абсолютної ліквідності — за формулою (3):
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де  
1А  — абсолютно ліквідні активи (грошові кошти

та їх еквіваленти);
 

2А  — швидко ліквідні активи (поточні фінансові інве-
стиції, векселі одержані, поточна дебіторська заборго-
ваність);

 
3А  — повільно ліквідні активи (готова продукція; то-

вари; інші оборотні активи; необоротні активи, утриму-
вані для продажу, та групи вибуття, виробничі запаси;
незавершене виробництво; поточні біологічні активи);

 
1П  — найбільш термінові пасиви (поточна креди-

торська заборгованість за розрахунками з бюджетом,
зі страхування, з оплати праці);

 
2П  — середньострокові пасиви (поточна креди-

торська заборгованість за розрахунками за товари,
роботи, послуги; векселі видані; інші поточні зобов'я-
зання, короткострокові кредити банків; поточна креди-
торська заборгованість за довгостроковими зобов'язан-
нями; поточна кредиторська заборгованість за розра-
хунками за одержаними авансами; поточні забезпечен-
ня; зобов'язання, пов'язані з необоротними активами
утримуваними для продажу, та групами вибуття).

Оцінка ліквідності підприємства на основі ко-
ефіцієнтів ліквідності передбачає визначення міри до-
сягнення нормативного рівня відповідними коефіцієн-
тами. У класичному розумінні нормативні значення —
це цільові орієнтири, вони повинні грунтуватися на ре-
альних даних, попередньому досвіді діяльності та вра-
ховувати особливості сільського господарства. А саме:
повинні враховувати залежність процесу виробництва
від природно-кліматичних умов, від біологічних про-

Таблиця 1. Нормативні значення коефіцієнтів ліквідності в різних джерелах

Джерело: складено автором на основі [1, 2, 10, 12, 17,18].
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цесів, тривалість періоду виробництва, нерівномірність
отримання доходів впродовж технологічного циклу ви-
рощування сільськогосподарської продукції. Однак
існуючі нормативи коефіцієнтів ліквідності не підпада-
ють під ці умови, бо їх рекомендовані значення для
сільськогосподарських підприємств не відрізняються
від аналогічних значень для підприємств інших галузей
національної економіки (табл. 1).

Для усунення цієї проблеми здійснено спробу об-
грунтувати цільові значення коефіцієнтів ліквідності
для сільськогосподарських підприємств Чернівецької
області. З цією метою була сформована вибірка досл-
ідження з 150 випадків — дані по 30 сільськогоспо-
дарських підприємствах Чернівецької області за 5
років.

Через те, що нормативні значення це цільові орієн-
тири, то з даної вибірки були відібрані випадки, для яких
виконувались одночасно наступні умови: зростання вар-
тості майна; зростання прибутковості діяльності (змен-
шення збитковості); зростання чистого доходу від реа-
лізації продукції. Тобто при визначенні нормативних
значень, за мету поставлено — з'ясувати, при яких
рівнях покриття поточних зобов'язань оборотними ак-
тивами, можливим було зростання майна підприємства,
обсягів діяльності, її результативності. Для усунення
впливу інфляції на зміну показників діяльності, дані були
скориговані на індекс інфляції. В результаті відбору

отримано 34 випадки, з якими проводились наступні дії
по кожному з коефіцієнтів ліквідності:

1) проранговано в порядку зростання значення кож-
ного і-того показника для успішних сільськогосподарсь-
ких підприємств;

2) з метою уникнення використання в розрахунках
значних випадкових відхилень з вибірки виключено 10%
найбільших і 10% найменших значень;

3) визначено середньоквадратичне відхилення от-
риманої вибірки і виключено значення коефіцієнтів, які

є більшими від  та меншими від ;
4) із значень, що залишились визначено середнє

значення по кожному з коефіцієнтів ліквідності, яке є
нормативним (еталонним) для досліджуваної вибірки.

У результаті проведених розрахунків встановлено,
що для коефіцієнта загальної ліквідності нормативне
значення — 2,3954, для коефіцієнта швидкої ліквідності
— 0,6906, для коефіцієнта абсолютної ліквідності —
0,0347.

Для кожного конкретного підприємства можлива
ситуація, коли не всі коефіцієнти досягають норматив-
ного значення, або один з коефіцієнтів значно вище
нормативного, а інші не досягають нормативних значень
(табл. 2). Це зумовлює труднощі у визначенні міри
ліквідності такого підприємства.

Для вирішення даної проблеми пропонуємо розра-
ховувати інтегральний індекс ліквідності (формула (4)),

Таблиця 2. Значення коефіцієнтів ліквідності сільськогосподарських підприємств Чернівецької

області за 2012

рік

Джерело: складено автором на основі обробки даних ГСУ у Чернівецькій області.
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що забезпечить узагальнене представлення міри досяг-
нення нормативних значень по коефіцієнтах ліквідності:

I = (4),

де I — інтегральний індекс ліквідності;
X

1
 — відносний коефіцієнт загальної ліквідності;

X
2
 — відносний коефіцієнт швидкої ліквідності;

X
3
 — відносний коефіцієнт абсолютної ліквідності.

,

де К
іф

 та К
ін
 — фактичне і нормативне значення і-

того коефіцієнта ліквідності.
Для того, щоб перевищення над нормативним значен-

ням по одному з коефіцієнтів не перекривало недосягнен-
ня нормативних значень по інших коефіцієнтах, зазначи-
мо обов'язкову умову методики: відносне значення і-того
коефіцієнта як співвідношення фактичного і нормативно-
го значення і-того коефіцієнта не повинно перевищувати
одиниці.

Що стосується критичних значень індексу
ліквідності,  то вони знаходиться в межах від 1 до
0. Чим ближче значення індексу ліквідності до 1,
тим вищою є ліквідність конкретного підприєм-
ства.

Через те, що значення індексу близьке до 0,5 —
свідчить про те, що фактичне значення коефіцієнтів
ліквідності досягає нормативного рівня тільки на
50%, то підприємства для яких індекс ліквідності мен-
ше 0,5 характеризуються критичною ліквідністю, від
0,5 до 0,7 — низькою ліквідністю, від 0,7 до 0,9 —
середньою ліквідністю, від 0,9 до 1 — високою лік-
відністю.

Використавши наведену методику, розраховано
значення інтегрального індексу ліквідності для 27-ти
сільськогосподарських підприємств Чернівецької об-
ласті у 2012 році (табл. 3).

За результатами проведених розрахунків встанов-
лено, що у 2012 році серед досліджуваних підприємств
5 характеризувалося високою ліквідністю, 1 — серед-
ньою, 9 низькою і 12 — критичною ліквідністю.

Таблиця 3. Значення індексу ліквідності сільськогосподарських підприємств

у 2012 році

Джерело: складено автором на основі обробки даних ГСУ у Чернівецькій області.
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Отже, методика оцінки ліквідності на основі ко-

ефіцієнтів ліквідності характеризується низкою супе-
речностей. Для усунення деяких з них пропонуємо: при
визначенні ліквідності сільськогосподарських під-
приємств використовувати нормативні значення ко-
ефіцієнтів ліквідності, які враховують галузеві особли-
вості та базуються на реальних даних; для узагальне-
ного представлення міри ліквідності підприємства, як
здатності покривати поточні зобов'язання групами ак-
тивів, сформованими за мірою ліквідності, розрахову-
вати інтегральний індекс ліквідності.
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ВСТУП
У ринковій економіці підприємство не може домог-

тися стабільного успіху, якщо не буде чітко й ефектив-
но планувати свою діяльність, постійно збирати й аку-
мулювати інформацію як про стан цільових ринків, по-
ложення на них конкурентів, так і про власні перспекти-
ви і можливості.

Актуальність фінансового планування на підпри-
ємстві в нинішніх умовах української дійсності обумов-
лена також переходом від командної моделі економі-
ки, при якій планування здійснювалося централізовано,
до ринкових відносин. Сучасний ринок висуває серйозні
вимоги до підприємства. Складність і висока ди-
намічність, що відбуваються на ньому створюють нові
передумови для створення сучасних підходів до ефек-
тивного планування. Найважливішим елементом
підприємницької господарської діяльності і управління
підприємством є планування, у тому числі і фінансове.

Фінансове планування і прогнозування як галузі
наукових досліджень знаходяться в центрі уваги бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Суттєвий

УДК 658.14(075.8)

К. М. Каламбет,
аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ПРИЗНАЧЕННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

K. Каlambet,
postgraduate student of Poltava state agrarian Academy.

PURPOSE AND FUNCTIONS OF FINANCIAL PLANNING AT THE ENTERPRISE

Визначено фінансове планування як важливий елемент корпоративного планового процесу.

Визначено основні завдання фінансового планування на підприємстві. Виявлено проблеми, що

існують на підприємстві в цій галузі, і об'єкти вдосконалення. Виходячи із змістовних елементів

виділено складові системи фінансового планування на підприємстві. Зазначено, що найчасті-

ше проблеми ефективного фінансового планування лежать в області визначення його основ-

них функцій. Визначено основні функції фінансового планування, а саме: координації інтересів,

єдиний порядок дій, мотивації, планування по окремих модулях, розробка системи докумен-

тообігу; взаємозв'язок між планами; збалансованість планів.

Defined financial planning as an important element of corporate routine process. The main task of

financial planning company. The problems that exist in the company in this area, and facilities

improvement. Based on the content elements selected components of financial planning company.

It is noted that most problems of efficient financial planning lie in the definition of its basic functions.

The basic functions of financial planning, including: coordination of interests, the only course of

action, motivation, planning for individual modules, system engineering documents; relationship

between plans; balance plans.

Ключові слова: фінансове планування, завдання фінансового планування, система фінансового плану-
вання на підприємстві, функції фінансового планування, ефективність фінансового планування.

Key words: financial planning, objectives of financial planning, financial planning system at the plant, the functions
of financial planning, financial planning efficiency.

внесок у розв'язання проблем фінансового планування
зробили такі вітчизняні і російські вчені: І.Т. Балабанов,
І.А. Бланк, А.Н. Жилкіна, А.М. Ковальова, А.М. Под-
дєрьогін та ін. Значний науковий інтерес для осмислен-
ня проблем фінансів підприємств і фінансового пла-
нування представляють праці західних науковців:
Р. Брейлі, Е. Грінолла, Є. Брігхема, Р.С. Каплана, С. Май-
ерса, Д. П. Нортона, Дж.К. Хорна та ін.

Виходячи з актуальності проблеми удосконалення
фінансового планування і прогнозування, як в Україні,
так і інших країнах, останніми роками з'явилося досить
багато публікацій, присвячених цій тематиці. В той же
час, необхідно відзначити, що проблемі визначення
функцій та їх реалізації на практиці на підприємстві при-
діляється недостатня увага, що у свою чергу знижує
ефективність фінансового планування і прогнозування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення функцій фінансового

планування на підприємстві для ефективної їх реалізації
на практиці.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Планування є процесом розробки і прийняття цільо-

вих установок кількісного і якісного характеру і визна-
чення ефективних заходів по їх досягненню.

Все це обумовлює необхідність розробки концепції
фінансового планування. Особливо це стосується вели-
ких підприємств і корпорацій з розгалуженою структу-
рою управління.

Фінансове планування є важливим елементом кор-
поративного планового процесу.

Фінансове планування — це планування всіх до-
ходів і напрямів витрачання грошових коштів підприє-
мства для забезпечення його функціонування і роз-
витку.

Для підприємства планування є тим процесом, який
призводить до поліпшення показників діяльності та зро-
стання прибутку. Отже, основні завдання фінансового
планування на підприємстві полягають у:

— забезпеченні нормального відтворювального
процесу необхідними джерелами фінансування;

— забезпеченні максимізації прибутку підприєм-
ства;

— дотриманні інтересів власників, кредиторів,
акціонерів та інвесторів;

— забезпеченні виконання зобов'язань підприєм-
ства перед бюджетом та позабюджетними фондами;

— виявленні резервів та мобілізація ресурсів з ме-
тою ефективного використання прибутку та інших до-
ходів, включаючи і позареалізаційні;

— контролі за фінансовим станом, платоспромож-
ністю і кредитоспроможністю підприємства.

Для того, щоб розробити ме-
ханізм вдосконалення органі-
зації фінансового планування на
великому підприємстві, необхід-
но, перш за все, виділити пробле-
ми, що існують на підприємстві в
цій галузі, і об'єкти вдосконален-
ня.

На підставі аналізу літератур-
них джерел з фінансового плану-
вання було виявлено цілу низку
проблем, з якими стикаються
вітчизняні підприємства в області
організації фінансового плану-
вання:

1. Нереальність сформова-
них фінансових планів, що пов'я-
зано з необгрунтованістю плано-
вих даних по виробництву, пла-
нованої частки грошових коштів
у розрахунках, заниженими тер-
мінами погашення дебіторської
заборгованості, збільшеними
потребами у фінансуванні. Ос-
новною причиною такого стану
справ є функціональна роз'єд-
наність підрозділів, що беруть
участь у складанні фінансових
планів. У результаті плани не є
реальним інструментом управ-
ління.

2. Низька оперативність складання планів. Це пов'я-
зано з відсутністю чіткої системи підготовки і передачі
планової інформації з відділу у відділ, з підрозділу в
підрозділ, тривалістю процедури узгодження планів, не-
доліком і недостовірністю інформації.

3. Відсутність чітких внутрішніх стандартів складан-
ня планів.

4. Слабкий взаємозв'язок стратегічного плануван-
ня та поточного.

5. Слабка здійснимість планів з точки зору забезпе-
чення необхідними фінансовими та матеріальними ре-
сурсами.

Багато причин виникнення проблем у галузі фінан-
сового планування пов'язані з відсутністю організації са-
мого процесу планування.

Причинами цього є: відсутність орієнтації на кінце-
вий результат, втрати інформації і її спотворення при
передачі, проблеми на стиках між функціональними
відділами і службами, надмірна тривалість процедур
узгодження рішень, дублювання функцій.

Для вирішення зазначених проблем у галузі фінан-
сового планування необхідно визначити, з якими еле-
ментами системи фінансового планування вони найбіль-
шою мірою пов'язані і які інструменти можуть бути ви-
користані для їх вирішення.

Виходячи із змістовних елементів можна виділити
наступні складові системи фінансового планування:

— види планів;
— організація фінансового планування (визначен-

ня цілей, завдань; визначення проблем їх досягнення та
об'єкти вдосконалення; визначення принципів плануван-

Рис. 1. Система фінансового планування на підприємстві
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ня; визначення функцій планування; визначення ефек-
тивності системи планування; організаційна структура
планування);

— засоби, що забезпечують процес планування (ме-
тодичне, технічне, інформаційне, програмне забезпе-
чення);

— механізм планування (власне процес плануван-
ня; система мотивації; методи планування).

Організація планування залежить від величини
підприємства. На малих підприємствах не існує поділу
управлінських функцій у власному розумінні цього сло-
ва, і керівники мають можливість самостійно вникнути
завдання планування. На великих підприємствах робо-
та зі складання планів повинна проводитися децентра-
лізовано, бо саме на рівні підрозділів зосереджені кад-
ри, які мають найбільший досвід в області виробницт-
ва, закупівель, реалізації, оперативного керівництва
тощо. Тому саме в підрозділах і висуваються пропозиції
щодо тих дій, які було б доцільно зробити в майбутньо-
му [1, с. 48].

Найчастіше проблеми лежать в області визначення
основних функцій фінансового планування на
підприємстві.

До основних функцій фінансового планування мож-
на віднести:

1. Координацію інтересів різних служб у процесі
розробки плану і його реалізації.

2. Єдиний порядок дій при плануванні для всіх пра-
цівників підприємства.

3. Систему мотивації, спрямовану на ефективне ви-
користання матеріального та інтелектуального потен-
ціалу підприємства.

4. Здійснення процесу планування за окремими
модулями, що істотно спрощує процес розробки та
реалізації плану, а також контроль за його виконан-
ням.

5. Розробка системи документообігу, сенс якої по-
лягає в тому, що на її основі можна отримати об'єктив-
не уявлення про виробничо-господарську і фінансово-
економічну діяльність на підприємстві.

6. Взаємозв'язок між довгостроковими і коротко-
строковими планами в цілях знаходження оптимально-
го рішення в умовах обмеженого альтернативного ви-
користання ресурсів.

7. Збалансованість планів підприємства між собою.
Таким чином, тільки в результаті реалізації цих

функцій на практиці можна говорити про постановку
і організацію фінансового планування на підпри-
ємстві.

ВИСНОВКИ
Система планування на підприємстві включає на-

ступні складові: види планів; організацію фінансового
планування; засоби, що забезпечують процес плануван-
ня та механізм планування. Від комплексної реалізації
зазначених елементів залежить ефективність фінансо-
вого планування на підприємстві.

Основні проблеми, з якими стикаються вітчизняні
підприємства в області організації фінансового плану-
вання, полягають у: нереальності сформованих фінан-
сових планів; низької оперативності складання планів;
відсутності чітких внутрішніх стандартів складання

планів; слабкому взаємозв'язку стратегічного плану-
вання та поточного; слабкої здійснимість планів з точ-
ки зору забезпечення необхідними фінансовими та
матеріальними ресурсами. Для вирішення зазначених
проблем у галузі фінансового планування необхідно
визначити, з якими елементами системи фінансового
планування вони найбільшою мірою пов'язані і які
інструменти можуть бути використані для їх вирішен-
ня.

Зазначені проблеми обумовлені також визначенням
основних функцій фінансового планування на
підприємстві. Основними функціями фінансового пла-
нування є: координації інтересів, єдиний порядок дій,
мотивації, планування по окремих модулях, розробка
системи документообігу; взаємозв'язок між планами;
збалансованість планів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чітке розуміння та осмислення категорій "фінансо-

ве забезпечення" та "фінансовий механізм", їх взаємо-
залежність між собою є важливим для забезпечення
ефективної організації виробничої діяльності підприє-
мства. При цьому слід звернути увагу, що фінансовий
механізм досить складна система, керувати якою над-
звичайно важко, але це дуже дієвий механізм, який дає
змогу розв'язати практично всі проблеми фінансового
забезпечення сільськогосподарських підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі теоретичним аспектам фінан-
сового забезпечення та фінансового механізму приділе-
но значну увагу, зокрема воно знайшло своє від-
ображення у працях таких вчених, як О.Є. Гудзь [3],
В.М. Колосок К.М. Дроботіна [10], О.П. Кириленко [8],
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та "фінансовий механізм". Розглянуто різні трактування цих понять у наукових працях як вітчиз-

няних, так і зарубіжних науковців. Для визначення сутності категорії "фінансовий механізм"

запропоновано два підходи щодо його функціонування. Проаналізовано макро- та мікроеко-

номічні рівні фінансового механізму. Розроблено структуру фінансового механізму сільсько-
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вих, а саме: фінансове планування, оперативне управління, фінансове забезпечення (визна-

чення потреби у фінансових ресурсах, формування оптимальної структури, управління фінан-

совими потоками, забезпечення фінансової стійкості); макроекономічний вплив: нормативно-

правове забезпечення та інформаційне забезпечення.

The article is focused on the study and systematization of the categories "financial security" and

"financial mechanism". Namely considered different interpretations of these concepts in scientific

works of domestic and foreign scientists. To determine the essence of the category "financial

mechanism" proposed two approaches with respect to its functioning. Analyzed the macro- and

microeconomic levels of the financial mechanism. The structure of the financial mechanism

agricultural enterprises, in which there is interdependence of the following components, namely:

financial planning, operational management, financial security (determination of need for financial

resources, the formation of the optimal structure, cash flow management, financial sustainability);

the macroeconomic impact: regulatory support and information provision.
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В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик [1], К.В. Бондар [2],
О.В. Дудник, В.П. Гмиря [5], А.Г. Загородній [6],
С.В. Льовочкін [11], О.В. Міщук [12] та інші. Проте тео-
ретичні підходи до трактування сутності категорій
"фінансове забезпечення" та "фінансовий механізм" і
дотепер залишається відкритим та дискусійним і потре-
бує подальшого їх аналізу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних підходів

щодо трактування понять "фінансове забезпечення" та
"фінансовий механізм", їх систематизація і удоскона-
лення, а також розроблення структури функціонування
фінансового механізму для сільськогосподарського
підприємства.

Для досягнення мети поставлено наступні завдання:
— дослідити економічний зміст поняття "фінансо-

ве забезпечення";
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— дослідити економічний зміст поняття "фінансо-
вий механізм";

— проаналізувати структуру фінансового механізму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічній літературі поняття "фінансове забез-

печення" використовується досить широко, але єдиної
думки щодо його визначення та його складових не існує.

Так, В.М. Опарін стверджує що, фінансове забез-
печення реалізується на основі відповідної системи
фінансування, яке може здійснюватись через само-
фінансування, кредитування та зовнішнє фінансування
[15, с. 59].

Більш ширше трактування подає С.В. Тивончук,
Я.О. Тивончук. На їх думку, фінансове забезпечення
сільськогосподарських підприємств — це такий рівень
забезпеченості їх необхідними фінансовими ресурсами,
який гарантує стабільний розвиток і зростання економі-
ки і соціальної сфери, створення гарантій їх конкурен-
тоспроможності підприємницької діяльності [17, с. 62].

Для О.В. Міщук фінансове забезпечення означає
комплекс заходів по забезпеченню економічного зрос-
тання фінансовими ресурсами через методи та форми,
способи фінансування. Фінансове забезпечення не фун-
кціонує відокремлено від фінансування, яке пов'язано
з визначенням необхідної кількості фінансових ресурсів
для фінансового забезпечення економічного зростан-
ня [12, с.10].

Таку ж точку зору поділяють В.М. Колосок і К.М. Дро-
ботіна, у своєму визначенні вони доводять, що фінан-
сове забезпечення — це сукупність конкретних форм
та методів залучення та використання ресурсів [10, с.
6].

Фінансові ресурси у сільськогосподарському вироб-
ництві формуються для фінансового забезпечення опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності, вико-
нання зобов'язань перед державою і діловими партне-
рами. Правильна організація процесу формування
фінансових ресурсів забезпечує можливість ефектив-
ного управління фінансовими коштами галузі, прийнят-
тя оптимальних фінансових рішень, підвищення прибут-
ковості [7, с. 78].

Ефективне управління процесом фінансового забез-
печення розширеного відтворення аграрного виробниц-
тва обумовлює об'єктивну необхідність створення адек-
ватного фінансового механізму. Нині у наукових колах
відсутнє однозначне розуміння та чітка інтерпретація
цієї базової економічної категорії.

О.В. Дудник, В.П. Гмиря вважають, що фінансове
забезпечення — це метод фінансового механізму, за до-
помогою якого формують і використовують фонди
коштів і який характеризує зміст впливу фінансів на різні
аспекти розвитку суспільства [5].

Такий підхід, де фінансове забезпечення представ-
лено як один із методів фінансового механізму, котрий
покликаний забезпечувати розподільчі та перероз-
подільчі процеси з метою утворення доходів і фондів
грошових коштів, характерний для наукових праць
О.П. Кириленко, С.І. Юрія [8, с. 41—42, 19, с. 23].

Щоб зрозуміти сутність категорії "фінансовий ме-
ханізм" необхідно звернутися до генезису та еволюції
її складових. Термін "механізм" у вітчизняній науці по-

чав активно вживатися з 70-х років XX ст. Виділяють
господарський, фінансовий, кредитний, валютний, ціно-
вий, ринковий, грошовий, організаційний, бюджетний,
страховий, інвестиційний, інноваційний механізми тощо
[13, с. 18].

З переходом економіки на ринкові умови господа-
рювання, коли фінансам почали приділяти підвищену
увагу, категорія фінансового механізму одержала пра-
во на існування. У літературі ринкового періоду багато
вчених розглядають категорію "фінансовий механізм" і
структуру його побудови [10, с. 6].

Кожна система приводиться в дію шляхом певних
механізмів. Існує безліч визначень та уточнень, що кон-
кретизують термін "механізм". Якщо звернутися до
словника української мови, то слово "механізм" вико-
ристовується для позначення: пристрою, що передає
або перетворює рух; внутрішньої будови, системи чого-
небудь; сукупності станів та процесів, з яких складаєть-
ся певне (у тому числі й економічне) явище [16, с. 695].

В англійській мові термін "механізм" вживається
тільки з конкретизуючим словом, такими як, механізм
вирівнювання, механізм конкуренції тощо [4, с. 432].

Також і в німецький мові "механізм" як окремий еко-
номічний термін не застосовується, він розглядається
як частина складного слова в парі з прикметною харак-
теристикою — наприклад, ціновий механізм [14, с. 309].

С.В. Льовочкін дає своє визначення цьому терміну,
механізм — це організація, налагодження роботи еко-
номіки і фінансів [11, с. 26].

Наступні визначення поняття "фінансового механі-
зму" можна поділити на два підходи.

У першому підході його розглядають як сукупність
методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу
на соціально-економічний розвиток. Завдяки цьому
підходу у фінансовому механізмі потрібно чітко виок-
ремлювати його складові та структуру. Також він відоб-
ражає зовнішню дію функціонування фінансів, і харак-
теризує фінанси як головний чинник впливу держави на
економіку країни.

Таку інтерпретацією поняття "фінансового механі-
зму" можна зустріти в працях багатьох науковців.

О.М. Ковалюк розуміє під фінансовим механізмом
систему фінансових форм, методів, важелів та інстру-
ментів, які використовують у фінансовій діяльності дер-
жави і підприємства за відповідного нормативного, пра-
вового та інформаційного забезпечення, а також за
відповідної фінансової політики на мікро- і макрорівні
[9].

Найповніше трактування фінансового механізму
наводиться у фінансово-економічному словнику, за
яким механізм підприємства фінансовий — сукупність
форм і методів забезпечення підприємства фінансови-
ми ресурсами та їх використання у його фінансово-гос-
подарській діяльності. Механізм підприємства фінансо-
вий охоплює систему фінансових методів (фінансове
прогнозування, планування, нормування лімітування,
резервування, інвестування, оподаткування, страхуван-
ня, стимулювання тощо), фінансових важелів (дохід,
прибуток, ціна, норма амортизації, ставка податку, ва-
лютний курс, ставка дисконту, відсотки, нормативи
фінансових санкцій тощо) та фінансових інструментів
(цінні папери, грошові зобов'язання, валюта, ф'ючер-
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си, опціони, депозитні свідоцтва, кредитні договори,
страхові комісії тощо). Цей механізм формується на
основі правого (закони України, постанови Верховної
Ради України, укази Президента України, накази, роз-
порядження, листи міністерств і відомств, статутні до-
кументи підприємства), нормативного (інструкції, нор-
ми, нормативи, методичні вказівки тощо) та інформац-
ійного (звітні бухгалтерські і статистичні документи, дані
вибіркових спостережень тощо) забезпечення (право-
ве, інформаційне, нормативне) [6, с. 515].

Згідно з другим підходом, фінансовий механізм ро-
зуміють як функціонування самих фінансів. Матеріаль-
ним відображенням фінансових відносин є грошові по-
токи. Даний підхід відображає внутрішню організацію
функціонування фінансів.

Вчених, які погоджуються з другим підходом щодо
визначення поняття "фінансовий механізм" у науковій
літературі зустрічається набагато менше.

О.Є Гудзь зазначає, що ефективний фінансовий
механізм забезпеченням відповідними ресурсами
сільськогосподарських підприємств передбачає управ-
ління фінансовим забезпеченням через вирішення п'я-
ти основних завдань в організації забезпечення фінан-
совими ресурсами: визначення потреби підприємства у
фінансових ресурсах, формування оптимальної струк-

тури фінансових ресурсів, ефективне використання
фінансових ресурсів, створення умов для досягнення
постійної платоспроможності та прибутковості вироб-
ничої діяльності, управління фінансовими потоками,
забезпечення фінансової рівноваги та стійкості [3].

Сільськогосподарське підприємство, яке викорис-
товує у своїй діяльності фінансові ресурси, формує пев-
ний фінансовий механізм, через який і функціонують
фінанси підприємства [18, с. 203].

Також необхідно виокремлювати рівні функціону-
вання фінансового механізму. Фінансовий механізм
розглядається як мікро- та макроекономічна категорія.

На макрорівні фінансовий механізм є складовою
частиною єдиної фінансової системи. Отже, фінансова
система охоплює: сферу фінансів на макро- і мікрорівні
(об'єкт фінансової системи); сукупність фінансових
органів та інститутів (суб'єкт фінансової системи); фі-
нансовий механізм і (засіб взаємодії суб'єкта й об'єкта
фінансової системи). Фінансовий механізм стимулює
весь процес відтворення: виробництво, розподіл, обмін
і споживання. Він покликаний забезпечити найсприят-
ливіші умови дії об'єктивних економічних законів. Усі
елементи фінансового механізму повинні бути конкрет-
ними, дієвими, погодженими в єдиній системі. Крім того,
фінансовий механізм повинен бути ефективним.

 Рис. 1. Структурна побудова фінансового механізму сільськогосподарського підприємства

Джерело: власна розробка.
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Щодо мікрорівня, то вплив фінансового механізму
на стан виробничо-господарської діяльності суб'єкта
підприємництва є, безумовно, визначальним. Разом із
тим для досягнення цієї мети (ефективного функціону-
вання аграрної економіки та кожного аграрного
підприємства зокрема) повинна бути забезпечена чітка
взаємодія всіх елементів фінансового механізму: фінан-
сове планування, фінансове оперативне управління,
фінансове забезпечення, фінансове регулювання,
фінансовий контроль. Процес досягнення такої взає-
модії економічною наукою ще досконало не розробле-
ний [2, с. 100].

В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик вбачають у фінан-
совому механізмі як макроекономічній категорії су-
купність економіко-організаційних та правових форм і
методів управління фінансовою діяльністю держави у
процесі створення та використання фондів фінансових
ресурсів з метою забезпечення потреб державних струк-
тур, господарських суб'єктів і населення [1, с. 18].

Отже, головним завданням фінансового механізму
на макрорівні є забезпечення узгодженості інтересів
держави з інтересами суб'єктів господарювання.

Можна погодитись із складовими структури фінан-
сового механізму, які наводять вчені. Але ця структура
відповідає більш загальному розумінню, а не окремо
взятого сільського господарства.

У процесі організації виробництва сільськогоспо-
дарське підприємство формує необхідну кількість
фінансових ресурсів під прогнозовані напрями викори-
стання. При формуванні фінансових ресурсів відбу-
вається розрахунок оптимальної структури ресурсів та
за допомогою якого макро- чи мікрорівня вони будуть
фінансуватися.

Проблемою оцінки фінансового механізму сільсько-
господарських підприємств є те, що їх діяльність має
сезонні особливості й етап отримання виробничого, а
тим більше фінансового, результату зазвичай є достат-
ньо віддаленим у часі від моменту залучення фінансо-
вих ресурсів. За час, що розділяє ці моменти з високою
ймовірністю можуть відбутися зміни у тій чи іншій скла-
довій фінансового механізму. Саме тому адекватна мо-
дель фінансового механізму забезпечення сільськогос-
подарських підприємств повинна бути не лише динаміч-
ною, а й мати властивість стійкості у часі на період про-
гнозної діяльності підприємства [18, с. 204].

Фінансовий механізм реалізується за допомого
фінансового забезпечення, яке є його складовою час-
тиною. Отже, на нашу думку, фінансовий механізм —
це ефективна система управління обсягами фінансових
ресурсів, за допомогою нормативно-правового та
інформаційного забезпечення для досягнення ефектив-
ної організаційно-виробничої діяльності підприємства.

Схематично структуру фінансового механізму
сільськогосподарського підприємства можна зобрази-
ти наступною схемою (рис. 1).

Згідно з запропонованою структурою фінансового
механізму сільськогосподарських підприємств відбу-
вається взаємозалежність наступних його складових:
фінансове планування, оперативне управління, фінан-
сове забезпечення (визначення потреби у фінансових
ресурсах, формування оптимальної структури, управл-
іння фінансовими потоками, забезпечення фінансової

стійкості); макроекономічний вплив: нормативно-право-
ве забезпечення та інформаційне забезпечення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на підставі узагальнення трактувань

різних підходів вчених щодо категорії "фінансове за-
безпечення" можна погодитись з думкою О.П. Кирилен-
ко та С.І. Юрія, для яких фінансове забезпечення є од-
ним із методів фінансового механізму, котрий поклика-
ний забезпечувати розподільчі та перерозподільчі про-
цеси з метою утворення доходів і фондів грошових
коштів.

Успішно налагоджений процес фінансового меха-
нізму дозволить здійснювати ефективну організацію,
планування та використання фінансових ресурсів. Тому
ми запропонували власне визначення, що фінансовий
механізм — це ефективна система управління обсяга-
ми фінансових ресурсів, за допомогою нормативно-пра-
вового та інформаційного забезпечення для досягнен-
ня ефективної організаційно-виробничої діяльності
підприємства.

Також, на нашу думку, запропонована структура
фінансового механізму має забезпечувати оптимальний
рух фінансових ресурсів та фінансову стабільність
підприємства. Особливо це важливо для сільськогоспо-
дарських підприємств, де істотний вплив має специфіка
функціонування цієї галузі, яка характеризується сезон-
ністю виробництва; тривалим періодом відтворення ос-
новних засобів; наявністю значного часового інтервалу
між періодами здійснення витрат та отриманням кінце-
вих результатів; безперервністю виробничих процесів;
залежністю результатів діяльності та відповідно джерел
фінансування від впливу природно-кліматичних умов.

Література:
1. Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посіб. /

2-ге вид., доп. і перероб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Балас-
трик. — К.: Атіка, 2004. — 368 с.

2. Бондар К.В. Формалізація фінансового механіз-
му сталого розвитку підприємств / К.В. Бондар //
Вісник Сумського національного аграрного університе-
ту. Серія Економіка і менеджмент. — Суми, 2013. — Вип.
6 (57). — С. 99—101.

3. Гудзь О.Є. Пріоритетні напрями формування та
ефективного використання сільськогосподарськими
підприємствами фінансових ресурсів [Електронний ре-
сурс] / О.Є. Гудзь // Аграрно-фінансовий портал. —
Режим доступу: http://agrofin.com.ua/files/gudz_-
37.pdf

4. Данова И.Ф., Ватурмян Э.Л. Англо-русский эко-
номический словарь. — 4-е изд., стереотип. — М.: Рус.
яз., 2001. — 880 с.

5. Дудник О.В. Формування фінансових ресурсів
сільськогосподарських підприємств [Електронний ре-
сурс] / О.В. Дудник, В.П. Гмиря // Вісник Сумського
національного аграрного університету. Серія Фінанси і
кредит. — Суми, 2012. — №1 (32). — Режим доступу:
http://archive.mdct.ru/portal/Chem_Biol/Vsnau/
2012_1/index.htm

6. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник
/ А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — К.: Знання, 2007. —
1072 с.



Інвестиції: практика та досвід № 22/2014118

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

7. Зінченко Т.В. Формування фінансових ресурсів
як джерело підвищення конкурентоздатності сільсько-
господарського виробництва / Т.В. Зінченко // Вісник
Сумського національного аграрного університету. Се-
рія Економіка і менеджмент. — Суми, 2012. — Вип. 4
(52). — С. 76—82.

8. Кириленко О.П. Фінанси: теорія і вітчизняна прак-
тика: навч. посіб. / О.П. Кириленко. — Тернопіль: Ас-
тон, 2002. — 212 с.

9. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації
економіки України (проблеми теорії і практики): моно-
графія / О.М. Ковалюк. — Я.: Видав, центр ЛНУ, 2002.
— 22 с.

10. Колосок В.М. Формування фінансового забез-
печення стратегічного управління великих промислових
підприємств / В.М. Колосок, К.М. Дроботіна // Вісник
Приазовського державного технічного університету.
Серія Економічні науки. — Маріуполь, 2012. — №1 (23).
— С. 5—11.

11. Льовочкін С.В. Фінансовий механізм макроеко-
номічного регулювання / С.В. Льовочкін // Фінанси
України. — 2000. — №12. — С. 25—34.

12. Міщук О.В. Фінансове забезпечення економіч-
ного зростання: теоретичний аспект / О.В. Міщук //
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — Сімфе-
рополь, 2011. — № 2. — С. 9—12.

13. Нетяжук М.В. Економічні механізми в ринкових
умовах / М.В. Нетяжук // Формування ринкових відно-
син в Україні. — 2004. — № 3 (34). — С. 18—22.

14. Никифорова А.С. Немецко-русский словарь по
бизнесу. — М.: Словари, 1993. — 395 с.

15. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч.
посібник, 2-ге вид., доп. і перероб. / В.М. Опарін. — К.:
КНЕУ, 2002. — 240 с.

16. Словник української мови: у 11 т. — Т. 4 . (І—М)
— К.: Наук. думка, 1973. — 840 с.

17. Тивончук С.В. Особливості фінансового забез-
печення сільського господарства у Франції і Україні /
С.В. Тивончук, Я.О. Тивончук // Вісник Сумського на-
ціонального аграрного університету: Фінанси і кредит.
— Львів, 2013. — №1. — С. 61—69.

18. Циктор Н.М. Проблеми оцінки фінансового ме-
ханізму сільськогосподарських підприємств / Н.М. Цик-
тор // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
становлення і проблеми розвитку: Зб. наук. праць. —
Львів: вид-во Львівська політехніка, 2013. — № 769. —
С. 202—207.

19. Юрій С.І. Фінанси: навчально-методичний
посібник / С.І. Юрій. — Тернопіль: ТАНГ, 2002. —
207 с.

References:
1. Bazylevych, V.D. and Balastryk, L.O. (2004),

Derzhavni finansy [Public finances], 2nd ed, Atika, Kyiv,
Ukraine.

2. Bondar, K.V. (2013), "Formalization of the financial
mechanism for sustainable development of enterprises",
Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universy-
tetu. Seriia Ekonomika i menedzhment, vol. 6 (57), pp.
99—101.

3. Hudz', O.Ye. "Priority directions of formation and
effective use of agricultural enterprises financial

resources", Ahrarno-finansovyj portal, available at: http:/
/agrofin.com.ua/files/gudz_37.pdf (Accessed 9
Zhovtnia 2014).

4. Danova, I.F. and Vaturmjan, Je.L. (2001), Anglo-
russkij jekonomicheskij slovar' [English-Russian Dictionary
of Economics], 4th ed, Rus. Jaz, Moskva.

5. Dudnyk, O.V. and Hmyria, V.P. (2012), "Formation
of financial resources of agricultural enterprises", Visnyk
Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia
Finansy i kredyt, [Online], vol. 1 (32), availableat: http://
archive.mdct.ru/portal/Chem_Biol/Vsnau/2012_1/
index.htm (Accessed 9 Zhovtnia 2014).

6. Zahorodnij, A.H. and Vozniuk, H.L. (2007),
Finansovo-ekonomichnyj slovnyk [Financial and economic
dictionary], Znannia, Kyiv, Ukraine.

7. Zinchenko, T.V. (2012), "Formation of financial
resources as a source of increasing competitiveness of
agricultural production", Visnyk Sums'koho natsional'noho
ahrarnoho universytetu. Seriia Ekonomika i menedzhment,
vol. 4 (52), pp. 76—82.

8. Kyrylenko, O.P. (2002), Finansy: teoriia i vitchy-
zniana praktyka [Finance: Theory and domestic practice],
Aston, Ternopil', Ukraine.

9. Kovaliuk, O.M. (2002), Finansovyj mekhanizm
orhanizatsii ekonomiky Ukrainy (problemy teorii i
praktyky) [Financial mechanism organization of Economy
of Ukraine (theory and practice)], Ya: Vydav, tsentr LNU,
Ukraine.

10. Kolosok, V.M. and Drobotina, K.M. (2012), "For-
mation of financial provision of strategic management of
large industrial enterprises", Visnyk Pryazovs'koho
derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia Ekono-
michni nauky, vol. 1 (23), pp. 5—11.

11. L'ovochkin, S.V. (2000), "Financial mechanism of
macroeconomic regulation", Finansy Ukrainy, vol. 12, pp.
25—34.

12. Mischuk, O.V. (2011), "Financial support for
economic growth: theoretical aspects", Naukovyj visnyk:
Finansy, banky, investytsii, vol. 2, pp. 9—12.

13. Netiazhuk, M.V. (2004), "Economic mechanisms in
market conditions", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v
Ukraini, vol. 3 (34), pp. 18—22.

14. Nikiforova, A.S. (1993), Nemecko-russkij slovar'
po byznesu [German-Russian Business Dictionary],
Slovari, Moskva.

15. Oparin, V. M. (2002), Finansy (Zahal'na teoriia)
[Finance (General Theory)], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.

16. Naukova dumka (1973,) Slovnyk ukrains'koi movy:
u 11 t. — T. 4. (I-M) [Ukrainian dictionary: at 11 vol. vol. 4.
(I—M)], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

17. Tyvonchuk, S.V. and Tyvonchuk, Ya.O. (2013),
"Features of the financial provision farming in France and
the Ukraine", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho
universytetu: Finansy i kredyt, vol. 1, pp. 61—49.

18. Tsyktor, N.M. (2013), "The problems of assessing
the financial mechanism of agricultural enterprises", Zb.
nauk. prats' [Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini:
etapy stanovlennia i problemy rozvytku], L'vivs'ka poli-
tekhnika, L'viv, Ukraine, pp. 202—207.

19. Yurij, S.I. (2002), Finansy: navchal'no-metodychnyj
posibnyk [Finance: study guide], TANH, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 02.11.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

119

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Базисна теорія продуктивності підприємства визнається

цінною для суспільства, якщо її основні висновки та змістовні
положення визначають ядро сучасної управлінської філософії
бізнесу в сучасному конкурентному середовищі та уможлив-
лює ідентифікацію нових явних і "прихованих" резервів її зро-
стання. В умовах розвитку інноваційної економіки, коли виз-
начальними в процесах формування економічних результатів
бізнес-структур стають інтелектуальні, знаннєві та інформаційні
ресурси виникає необхідність трансформації традиційних
підходів до визначення продуктивності підприємств, що пов'я-
зано з їх змістовною обмеженістю щодо встановлення причин-
но-наслідкових зв'язків, які пояснюють логіку оцінювання та
аналізу основних детермінант та параметрів забезпечення про-
дуктивності на різних ієрархічних рівнях функціонування.

УДК 330.1

Є. В. Васильцов,
аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ

E. Vasyltsov,
PhD student, State University "Krivoy Rog national university", Krivoy Rog

MODELLING RESOURCE SUPPLY PERFORMANCE METALLURGICAL ENTERPRISES
OF UKRAINE

Представлено авторську логіку моделювання процесів ресурсного забезпечення продуктивності про-
мислових підприємств, що враховує внутрішні і зовнішні фактори впливу та забезпечує високий рівень
інформативності як за функціональними сферами, так і за ресурсними факторами. Розширено спектр
детермінант, що формують продуктивність компанії. Виокремлено ієрархічні рівні продуктивності: стра-
тегічний, фінансовий, операційний. Обгрунтовано, що продуктивність на операційному рівні розкриваєть-
ся крізь призму традиційних підходів; на фінансовому — формується відношенням доданої вартості
підприємства до величини функціонуючого капіталу; на стратегічному — визначається цінністю для стей-
кхолдерів. Встановлено причино-наслідкові зв'язки між базовими конструктами продуктивності підприє-
мства. Ідентифіковано пріоритетні сфери ресурсного забезпечення на кожному ієрархічному рівні про-
дуктивності. Представлено структурну декомпозицію факторів продуктивності за ієрархічними рівня-
ми. Здійснено імплементацію пропонованої моделі ресурсного забезпечення продуктивності в практи-
ку діяльності металургійних підприємств. Доведено, що основою підвищення продуктивності підприє-
мства є здатності та компетенції, пріоритетний вплив на які є визначальними для вітчизняних металур-
гійних підприємств з точки зору забезпечення її зростання на виробничому та операційному рівнях.

Provided the author's logic simulation of processes of resource productivity software industry, taking into
account internal and external factors impact and provides a high level of informativeness as by functional areas,
and on resource factors. An expanded range of determinants that shape the performance of the company.
Author determined hierarchical performance levels: strategic, financial, operational. Proved that the
performance at the operational level is revealed through the prism of traditional approaches; the financial — is
formed by the ratio of value added to the value of operating capital; strategic — determined value for the
stakeholders. Established cause-effect relationships between the constructs underlying performance of the
company. Identified priority areas for resource support at each hierarchical level of performance. The block
decomposition factor productivity hierarchical levels. Done implementation of the proposed model of resource
support performance practice of metallurgical enterprises. It is proved that the foundation of improved
performance of the enterprise is the ability and competence to influence the priority that is fundamental to
domestic steel enterprises in terms of its growth in the manufacturing and operational levels.

Ключові слова: продуктивність, стратегічний рівень, фінансовий рівень, операційний рівень, цінність,
стейкхолдери, капітал, ресурсні фактори, здатності, компетенції.

Key words: performance, strategic level, financial level, operational level, value, stakeholders, capital, resource
factors, ability, competence.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика оцінювання та аналізу продуктивності
підприємства в досить різних аспектах висвітлена в науко-
вих працях М. Абрамовица, С. Ейлона, З. Грилеха, Б. Гол-
да, Д. Кендрика, К. Куросави, А. Лоурола, Ю. Сьозана,
Я. Тинбергена, Д. Синка, Я. Стиглера, С. Фабриканта,
Р. Солоу, Д. Юргенсона. Сучасні науковці С. Волошина,
О. Морозова, О. Криворучкіна, Л. Соколова в своїх науко-
вих публікаціях розвивають методичний та аналітичний ба-
зис теорії продуктивності підприємства, однак не врахову-
ють основних результатів сучасних управлінських кон-
цепцій, які є домінуючими в теорії та практиці господарю-
вання підприємств, що принципово не відрізняє їх погляди
від класичних.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Враховуючи розширене тракту-

вання основних детермінант форму-
вання продуктивності в контексті ос-
новних висновків сучасних концепцій
стратегічного менеджменту предста-
вимо авторську логіку моделювання
процесів ресурсного забезпечення
продуктивності вітчизняних металур-
гійних підприємств з урахуванням
специфіки їх галузевої діяльності та
тенденцій розвитку ринкового сере-
довища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Економічна логіка вимірювання
продуктивності базується на визна-
ченні співвідношення результатів та
витрат праці або капіталу. Традицій-
но в сучасній економічній літературі
результатна складова вимірюється
на основі продукції, витратна — су-
купними витратами факторів вироб-
ництва. З кінця ХХ ст. в науковій еко-
номічній літературі активно поши-
рюється думка про те, що продук-
тивність доцільно визначати не лише
на основі продуктивної праці, а і вра-
ховувати управлінський аспект. Так,
П. Страссман, аргументуючи
доцільність визначення продуктив-
ності управлінської праці, пропонує вимірювати її на основі
методу доданої вартості [1]. Але і П. Страссман і сучасні
науковці [2; 3; 4], що досліджують проблематику продук-
тивності в якості результату розглядають додану вартість
продукції, що випускає підприємство. Ми дотримуємось за-
гальної логіки визначення продуктивності підприємства на
основі доданої вартості, що формується капіталом, продук-
тивною та управлінською працею, але, враховуючі резуль-
тати сучасних управлінських концепцій менеджменту, об-
грунтуємо доцільність змістовного розширення детермінант,
що формують продуктивність підприємства.

Відповідно до сучасної парадигми теорії стратегічного
менеджменту економічним результатом особливої (непов-
торної) поведінки підприємства є цінність, яка формується
на всіх етапах ланцюга М. Портера (логістика, виробницт-
во, збут, маркетинг, допоміжні процеси і т.д.). Цільовими
змінними величинами стратегічного процесу розглядають
цінність, яка пропонується клієнтам та ринок, в якості
змістовних змінних величин виступають ресурси, які об'єдну-
ються у нові унікальні комбінації та забезпечують конку-
рентні переваги підприємства. Зміщення акценту з продукції
на цінність зумовлена полікретиріальністю цільової функції
підприємства (забезпечення інтересів усіх зацікавлених осіб
(stakeholders theory). Таким чином, розвиток ресурсних кон-
цепцій та концепції зацікавлених осіб зумовили зміни в оцінці
економічних результатів підприємства. Тобто відбувається
зміщення акценту від продукції, що задовольняє потреби
споживачів до цінності для стейкхолдерів. Розглядаючи дану
особливості в контексті забезпечення продуктивності
підприємства на стратегічному рівні (Wstrat), логіка її фор-
мування набуває наступного вигляду (формула 1):

 

Ресурси
Цінність

W strat
= (1).

Застосування даної логіки передбачає, що і підприєм-
ство і стейкхолдери очікують, що їх зусилля призведуть до
отримання вигід, які будуть не менше цінності витрачених

сил і часу, та діють виходячи з відповідності фактичних ре-
зультатів цим очікуванням, намагаючись максимізувати
відповідні цінності (формула 2).
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(2),

де Х
ік
 — натуральний обсяг ресурсу k, що отримало

підприємство;
r

ok
 — цінність (доходність) використання ресурсу k

підприємством;
Х

іl
 — натуральний обсяг ресурсу l, переданого підприє-

мством;
p

ol
 — цінність (ціна) ресурсу l для підприємства;

К — кількість найменувань отриманих ресурсів;
L — кількість найменувань переданих ресурсів;
d

0
 — ставка дисконтування;

N — тривалість прогнозного періоду.
Дотримання стратегічного підходу до визначення про-

дуктивності підприємства зумовлює доцільність зміни кон-
цептуального підходу до її оцінювання на фінансовому рівні.
Так, відповідно до базової логіки визначення продуктивності
на основі відношення доданої вартості до витрат праці і ка-
піталу пропонуємо розглянути продуктивність підприємства
на фінансовому рівні (W

fin
) як відношення доданої вартості

підприємства до величини функціонуючого капіталу (фор-
мула 3).

 

Капітал
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=         (3).

Із загальної сукупності показників, що дозволяють оці-
нити додану вартість підприємства (MVA — додана ринкова
вартість, SVA — акціонерна додана вартість, CVA — дода-
на вартість дисконтованого грошового потоку, EVA — еко-
номічна додана вартість) вважаємо за доцільне зупинитися
на показнику економічної доданої вартості, як такого, що
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Рис. 1. Ієрархічна модель ресурсного забезпечення

продуктивності підприємства
Авторська розробка.
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характеризується простотою розрахунку та має високий
рівень змістовного наповнення з точки зору використання
як детермінанти формування продуктивності підприємства.
Економічна додана вартість розкриває економічну природу
підприємства як організаційної форми капіталу, що створює
вартість, а прирощення вартості підприємства відбувається
за рахунок забезпечення конкурентних переваг бізнесу,
інноваційно-інвестиційної активності та економічної
стійкості. Тобто економічна додана вартість, сформована з
урахуванням рівня продуктивності усіх етапів (бізнес-про-
цесів, функціональних сфер), що задіяні у ланцюжку ство-
рення цінності підприємства.

Математичні перетворення формули 3 дозволять отрима-
ти наступний прикладний аналітичний інструмент щодо вимі-
рювання продуктивності підприємства на фінансовому рівні:

 ( )
Spred

Cap

WACCRCap

Cap
EVA

W prod

econ

fin
=

−×
==    (4),

де Cap — величина функціонуючого капіталу;
R

econ
 — коефіцієнт економічної рентабельності за чис-

тим прибутком;
WACC — коефіцієнт середньозважених витрат на капі-

тал;

Spred
prod

 — спред продуктивності капіталу.
Даний підхід до визначення продуктивності підприєм-

ства дозволяє чітко ідентифікувати резерви її зростання не
тільки в фінансовій функціональній сфері, а і операційній.
Це пов'язано, перш за все, з формуванням прибутковості
функціонуючого капіталу, яке на промислових підприєм-
ствах пріоритетним чином здійснюється у сфері виробницт-
ва.

Щодо визначення продуктивності на виробничому та
операційному рівні (W

oper
), то її визначення цілком розкри-

вається на основі традиційних підходів, які описані в сучасній
економічній літературі. Тобто, загальна економічна логіка
може бути представлена у вигляді (формула 5)
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Вимірювання показників продукції та витрат ресурсних
факторів може диференціюватися залежно від кінцевого
призначення результатів аналізу продуктивності, наявності
вихідної інформації, можливостей порівняння і т. ін. Основ-
не призначення операційного аналізу продуктивності
підприємства полягає у визначенні резервів її зростання, які
в свою чергу формують потоки доданої вартості та сукупної
цінності підприємства.
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Рис. 2. Структурна декомпозиція факторів продуктивності підприємства
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Узагальнюючи результати вдосконалення концептуаль-
ного підходу до визначення продуктивності підприємства,
сформуємо ієрархічну модель її ресурсного забезпечення,
яка унаочнена на рисунку1. Основними перевагами даної мо-
делі є наступні:

— чітко виділені ієрархічні рівні та причинно-наслідкові
зв'язки між базовими конструктами продуктивності підприє-
мства;

— дозволяє ідентифікувати пріоритетні сфери ресурс-
ного забезпечення результатної складової продуктивності;

— враховує весь спектр як внутрішніх, так і зовнішніх
факторів впливу та забезпечує високий рівень інформатив-
ності щодо продуктивності підприємства як за функціональ-
ними сферами, так і ресурсними факторами;

— є універсальною та має практичну цінність з точки
зору інформативної насиченості та адекватності інтерпре-
тації отриманих результатів для підприємств незалежно від
виду промислової діяльності.

Імплементація пропонованої моделі ресурсного забез-
печення продуктивності в практику діяльності металургій-
них підприємств зумовила необхідність структурної деком-
позиції факторів продуктивності за ієрархічними рівнями як
представлено на рисунку 2.

Враховуючи заявлені менеджментом досліджуваних ме-
талургійних підприємств інвестиційні програми, які спрямо-
вані на якісні зміни технологічного процесу відповідно до
параметрів сучасного виробництва та з урахуванням реалі-
зації першочергових заходів екологічного характеру було
зроблено прогнозування змін базових параметрів продук-
тивність утворюючих факторів та прогнозне оцінювання
зміни продуктивності підприємств вибірки (табл. 1).

Продуктивність досліджуваної вибірки підприємств на
стратегічному рівні, за умови їх розвитку на інноваційній ос-
нові має тенденцію до зростання. Порівняння отриманих зна-
чень з рівнем продуктивності 2012 р. не має сенсу, бо відсутні
вихідні дані щодо розрахунку сукупної вартості для досліджува-
ної вибірки підприємств, а металургійні підприємства у 2012 р. були
збитковими, що дозволяє говорити про порівняно більш низь-
ке значення їх сукупної вартості та продуктивності.

Якщо проаналізувати темпи приросту продуктивності
підприємств на стратегічному рівні, то їх постійно зростаю-
ча тенденція є основою для того, щоб наголошувати на пріо-
ритетності технологічних змін виробництва та переорієнтації
стратегії розвитку на довгострокове економічне зростання.
Безумовно, дані процеси мають стати перманентними для

підприємств вибірки, бо їх екс-
портоорієнтованість зумовлює
необхідність постійного моніто-
рингу параметрів розвитку ос-
новних конкурентів та адаптацію
до динамічних змін відповідних
ринків збуту.

ВИСНОВКИ
Результати оцінювання про-

дуктивності досліджуваної вибі-
рки на стратегічному рівні, яка
мала зростаючу тенденцію у
2014—2018 рр., підтвердила ро-
бочу гіпотезу наукового дослід-
ження, яка полягала у тому, що
основою підвищення продуктив-
ності підприємства є здатності та
компетенції, пріоритетний вплив
на які є визначальними для
вітчизняних металургійних
підприємств з точки зору забез-
печення її зростання на виробни-
чому та операційному рівнях.

Пошук можливостей зростання продуктивності металургій-
них підприємств актуалізує проблематику розвитку управлі-
нських та організаційних навичок, які є базисом реалізації
стратегії технологічної модернізації, переформатування існу-
ючих бізнес-моделей, зміни системи мотивації. Тенденції роз-
витку світового ринку залізорудної продукції, зміна конку-
рентних передумов ведення гірничо-металургійного бізнесу
сформували нову стратегічну логіку розвитку відповідних
підприємств, в основі якої закладено пріоритетність динамі-
чних здатностей, без яких стає неможливим зростання про-
дуктивності існуючої ресурсної бази та забезпечення її відпо-
відності світовим технологічним параметрам сучасного гірни-
чо-металургійного виробництва.
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Фактори забезпечення продуктивності 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Продуктивність підприємства на виробничому рівні 
ПАТ «Запоріжсталь» 1,17 1,33 1,53 1,77 2,05 

ВАТ «Азовсталь» 1,18 1,35 1,55 1,79 2,06 

ПАТ «ММК ім. Ілліча» 1,18 1,35 1,55 1,80 2,07 

ПАТ «Дніпроспецсталь» 1,17 1,34 1,55 1,79 2,06 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 1,17 1,34 1,55 1,78 2,06 

Продуктивність підприємства на операційному рівні 
ПАТ «Запоріжсталь» 1,03 1,05 1,13 1,15 1,11 

ВАТ «Азовсталь» 0,99 1,08 1,21 1,20 1,26 

ПАТ «ММК ім. Ілліча» 0,99 1,07 1,10 1,19 1,22 

ПАТ «Дніпроспецсталь» 0,98 1,01 1,00 1,10 1,16 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 1,07 1,11 1,22 1,26 1,26 

Продуктивність на стратегічному рівні 
ПАТ «Запоріжсталь» 0,31 0,37 0,65 1,14 2,02 

ВАТ «Азовсталь» 0,56 0,90 1,52 2,49 4,22 

ПАТ «ММК ім. Ілліча» 0,21 0,14 0,31 0,77 1,54 

ПАТ «Дніпроспецсталь» 0,15 0,39 0,76 1,39 2,39 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 0,43 0,34 0,33 0,51 0,85 

 

Таблиця 1. Прогнозні показники продуктивності на виробничому,

операційному та фінансовому рівні для підприємств чорної

металургії у 2014 — 2018 рр.

(темп росту (зменшення у % до 2012 р.)
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових умовах суб'єкти господарюван-

ня прагнуть до ефективного використання наявних ре-
сурсів для досягнення поставлених цілей. З цією метою
доцільно використовувати бюджетування як систему
управління, яка сприяє ефективній комунікації всередині
підприємства, містить у собі дієвий механізм мотивації
персоналу, дозволяє контролювати відхилення та опе-
ративно на них реагувати, призводить до інших пози-
тивних ефектів.
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THE MAIN STAGES OF THE INNOVATION PROCESS BUDGETING IMPLEMENTATION
AT THE ENTERPRISE

В статті розглядаються особливості впровадження бюджетування інноваційних процесів на

підприємстві як ефективної системи управління. Автор пропонує виділяти три основні етапи

постановки бюджетування інноваційних процесів на підприємстві: підготовчий, проектний, та

етап впровадження. В статті розкривається сутнісне наповнення кожного з етапів. Встанов-

люється, що на підготовчому етапі здійснюється дослідження специфіки підприємства, що обу-

мовлює вибір можливостей для постановки бюджетування. На проектному етапі здійснюється

вибір найоптимальніших шляхів впровадження бюджетування в систему управління інновацій-

ними процесами на підприємстві з урахуванням впливу таких факторів, як масштаб підприєм-

ства, якість трудових ресурсів, наявність у розпорядженні грошових коштів та інші. На етапі

впровадження безпосередньо реалізуються всі необхідні заходи, після виконання яких важли-

во здійснювати аналіз функціонування системи бюджетування інноваційних процесів на

підприємстві та виявляти можливі шляхи подальшого підвищення її ефективності.

The article deals with peculiarities of the innovation process budgeting implementation at the

enterprise as an effective management system. The author proposes to allocate three main stages

of the innovation process budgeting implementation at the enterprise: preparatory, projected and

stage of implementation. The article revealed the essential content of each stage.Established that

in the preparatory phase it is necessary to investigate the specificity of the enterprise. This specificity

determines the range of possibilities for setting budgeting.At the project stage it is necessary make

the choice of the most optimal ways of implementing budgeting. Сonsidering the influence following

factors: scale enterprise, quality of human resources, availability of funds and others.At the stage

of implementation implemented all necessary measures. Thereafter is necessary to analyze the

functioning of the system of the innovation process budgeting at the enterprise and identify possible

ways of increasing its effectiveness.

Ключові слова: бюджетування, інноваційні процеси, впровадження, етап, реорганізація, документо-
обіг, автоматизація.

Key words: budgeting, innovative processes, implementation, stage, reorganization, document circulation,
automation.

При прийнятті рішення про використання бюдже-
тування в своїй діяльності, керівництво підприємства
постає перед проблемою правильної організації про-
цесу його впровадження в існуючу систему управлін-
ня.

Ефективність здійснення постановки бюджетуван-
ня визначається чітким розумінням заходів, які необхі-
дно реалізувати на цьому шляху. Виділення окремих
етапів та встановлення процедур, які необхідно вико-
нати, дозволить більш продуктивно використовувати
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наявні ресурси підприємства у процесі впровадження
бюджетування.

Особливо це стосується підприємств, які займають-
ся дослідженнями та розробками, виробництвом та збу-
том інноваційної продукції. Подібна специфіка діяль-
ності обумовлює необхідність впроваджувати найефек-
тивніші методи управління, що дозволить оптимально
використовувати ресурси задля досягнення високого
фінансового результату та зменшити високі ризики інно-
ваційної діяльності.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні основних етапів по-

становки бюджетування інноваційних процесів на
підприємстві та їхнього сутнісного наповнення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Бюджетування є актуальною темою досліджень ба-
гатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Проблемні
аспекти впровадження бюджетування розглядають у
своїх працях: Догадайло Я.В., Калініна О.М., Ананська
М.О., Грибик І.І., Вільгуцька Р.Б., Тхорик М.Б., Онищен-
ко С.В., Ілляшенко Т.О., Ілляшенко К.В., Скобенко М.В.,
Мамчур Р.М. та інші.

Однак при цьому залишаються невирішеними питан-
ня виокремлення основних етапів впровадження бюд-
жетування інноваційних процесів на підприємстві та
встановлення їхнього сутнісного наповнення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бюджетування інноваційних процесів на підпри-

ємстві являє собою систему управління процесами роз-
робки, випуску та реалізації інноваційної продукції, а
також її подальшого вдосконалення. Все це грунтуєть-
ся на побудові системи взаємопов'язаних бюджетів і
дозволяє досягати стратегічних цілей підприємства.

Сутність бюджетування інноваційних процесів поля-
гає у забезпеченні ефективного здійснення процесу пе-
ретворення наукового знання в конкретний продукт на
основі складання бюджетів для кожної стадії іннова-
ційного процесу, а також розробки системи їх активної
взаємодії.

Пропонуємо виділяти три основні етапи постановки
бюджетування інноваційних процесів на підприємстві
(рис. 1).

На першому етапі необхідно провести підготовчий
аналіз підприємства, керівництвом якого було прийня-
то рішення щодо впровадження бюджетування.

У рамках цього етапу вивчаються організаційна
структура підприємства та розподіл функціональних
обов'язків між підрозділами. Це дозволить у подальшо-
му провести виділення центрів відповідальності та ви-
значити напрям необхідної реорганізації.

На цьому етапі досліджується кількісний та якісний
склад трудових ресурсів. Рівень кваліфікації управлінсь-
кого персоналу є важливим, оскільки він визначає
швидкість адаптації до впровадженої системи бюдже-
тування, до використання специфічних програмних за-
собів, до необхідності проведення аналізу інформації
та оперативного прийняття ефективних управлінських
рішень. На цьому етапі може бути виявлена необхідність

у проведенні навчання працівників підприємства, а та-
кож залучення додаткових трудових ресурсів.

Поряд з цим, досліджуються особливості іннова-
ційного процесу на підприємстві. Зокрема, вивчається
специфіка проведення досліджень та розробок, вироб-
ництва інноваційної продукції, маркетингу та збуту, а
також встановлюються структурні підрозділи, що відпо-
відальні за кожний етап інноваційного процесу.

Ключовим елементом підготовчого етапу є вивчен-
ня діючої системи управління на підприємстві та мето-
дики здійснення планування діяльності. Проводиться
дослідження рівня управлінської культури як сукупності
знань, умінь і навичок та особистісних якостей, які за-
безпечують ефективність здійснення різноманітних
видів управлінської діяльності [1, с. 75].

На цьому етапі необхідно визначити чи здійснюєть-
ся планування на підприємстві та провести аналіз мето-
дики, яка використовується. Це є основоположним фак-
тором для подальшої розробки системи бюджетуван-
ня, оскільки наявний на підприємстві досвід плануван-
ня є підгрунтям для якісного складання бюджетів та
розумінням причин тих відхилень, що виникають.

На проектному етапі здійснюється пошук найопти-
мальніших можливостей для вирішення основних зав-
дань, які постають у процесі впровадження бюджету-
вання.

Питання щодо реорганізації підприємства може ви-
рішуватись як шляхом розширення функцій діючих
підрозділів, так і створенням окремого відділу бюдже-
тування. Вважаємо, що останній варіант є більш ефек-
тивним, оскільки дозволяє сконцентрувати всі функції
бюджетування в сфері діяльності одного підрозділу.

Вважаємо необхідним також встановити центри
відповідальності, які являють собою структурні підроз-
діли підприємства, що повністю контролюють ті або інші
аспекти господарської діяльності, а їх керівники само-
стійно приймають управлінські рішення в рамках цих
аспектів та несуть повну відповідальність за виконання
доведених їм планових (нормативних) показників [2, с.
40].

Партин Г.О. та Вознюк І.П. виділяють наступні прин-
ципи формування центрів відповідальності:

1) кожен центр має очолювати керівник, який відпо-
відає за результати його діяльності;

2) деталізація інформації при виділенні центрів
відповідальності має бути достатньою для аналізу їхньої
діяльності, проте не надмірною;

3) для кожного центру має бути визначений основ-
ний показник призначений для вимірювання обсягів
його діяльності;

4) для кожного виду витрат підприємства має існу-
вати такий центр, для якого ці витрати є прямими;

5) система стимулювання працівників підприємства
має бути пов'язана з ефективністю діяльності центрів
відповідальності [3, с. 253].

У рамках проектного етапу здійснюється вибір ме-
тодики складання бюджетів. Необхідно визначити пе-
релік бюджетів, які доцільно використовувати на підпри-
ємстві, а також порядок їх складання та затвердження.
Існує багато підходів до процесу розробки бюджетів:
"знизу-вверх", "зверху-вниз", "знизу-вверх / зверху-
вниз", гнучкий або фіксований бюджет, "від досягнуто-
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го", "з нуля" та інші. На цьому
етапі необхідно встановити
найбільш оптимальний підхід
для конкретного підприємства.

Важливим елементом про-
ектного етапу є розробка пер-
винних та зведених доку-
ментів, які використовувати-
муться у процесі бюджетуван-
ня. Оскільки управлінські ас-
пекти повністю знаходяться у
розпорядженні підприємства
та не регламентуються законо-
давчо, існує необхідність ство-
рити власні форми документів,
які відповідатимуть наступним
вимогам:

— об'єктивність — доку-
мент повинен відображати
точні дані, які грунтуються на
об'єктивних розрахунках та
виключають суб'єктивні тверд-
ження учасників процесу;

— зрозумілість — інфор-
мація повинна бути у простій
до сприйняття формі;

— достатність — необхід-
но, щоб інформація надава-
лась у достатньому обсязі, але
виключала другорядні аспек-
ти;

— економічність — доку-
мент повинен забезпечувати
надання необхідного обсягу
інформації одночасно з
мінімальними витратами на її
отримання;

— адресність — інформа-
ція повинна відповідати вимо-
гам конкретного користувача,
відповідати рівню його підго-
товленості до сприйняття та
повноваженням в ієрархії під-
приємства;

— доцільність — інформа-
ція повинна відповідати тій
меті, для якої вона підготовле-
на та допомагати у вирішенні конкретних завдань;

— зіставність — інформація повинна забезпечува-
ти можливість порівнювати показники, які отримані в
різний час і за різними підрозділами [4, с.147].

На підприємстві необхідно розробити форми звітів,
які повинні містити у собі оперативне та об'єктивне
відображення стану виконання запланованих заходів
центрами відповідальності.

У сучасних умовах господарювання існує нагальна
потреба в автоматизації процесів управління. В цьому
контексті, для здійснення бюджетування на під-
приємстві, необхідно впровадити у використання спец-
іальні програмні засоби. Це реалізується за допомогою:

1) самостійного створення програмного продукту
працівниками підприємства;

2) розробки програмного забезпечення відповідно
до індивідуальних потреб шляхом залучення сторонніх
організацій;

3) придбання готових програмних засобів, які вирі-
шують типові завдання бюджетування.

На проектному етапі при виборі шляхів постанов-
ки бюджетування для конкретного підприємства
необхідно враховувати вплив таких факторів, як
масштаб підприємства, якість трудових ресурсів,
наявність у розпорядженні грошових коштів та
інші.

Етап впровадження містить у собі виконання всіх
необхідних заходів щодо впровадження бюджетуван-
ня, які були відібрані на проектному етапі.

Рис. 1. Етапи постановки бюджетування інноваційних процесів

на підприємстві

Джерело: розроблено автором.
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У цьому контексті затверджується Положення про
бюджетування інноваційних процесів, яке регламентує
механізм здійснення цього процесу на підприємстві та
відображає всі його суттєві аспекти.

Виникає необхідність провести реорганізацію апа-
рату управління та внести відповідні зміни до поса-
дових інструкцій працівників, які визначатимуть
функції кожного в процесі бюджетування, а також
встановлюватимуть персональну відповідальність
працівників.

Важливим елементом етапу впровадження бюдже-
тування є організація документообігу шляхом затверд-
ження переліку форм первинних та зведених документів
та затвердження графіку, що визначатиме часові стро-
ки та напрям руху відповідної документації на під-
приємстві. Регламентація документообігу на підпри-
ємстві може закріплюватись у вигляді положення та за-
безпечує:

— своєчасне надходження повної та достовірної
інформації до відповідних користувачів;

— закріплення відповідальності конкретних праці-
вників за формування документів;

— встановлення часових обмежень стосовно про-
цесу підготовки та надання необхідних документів.

На етапі впровадження існує також необхідність
проведенні автоматизації процесу бюджетування. Вибір
варіанту автоматизації здійснюється залежно від ресур-
сних можливостей підприємства.

З метою ефективного використання спеціальних
програмних засобів, здійснюється навчання персона-
лу, регламентується порядок доступу користувачів до
системи, встановлюється відповідальність праців-
ників.

У процесі використання цих засобів доцільним є
вдосконалення програмного продукту відповідно до
виникаючих потреб, що дозволить гнучко реагувати на
запити суб'єктів процесу бюджетування.

Слід підкреслити, що після виконання всіх заходів у
рамках етапу впровадження важливо здійснювати аналіз
функціонування системи бюджетування інноваційних
процесів на підприємстві та виявляти можливі шляхи
подальшого підвищення її ефективності.

Варто зазначити, що підприємство може здійсню-
вати впровадження бюджетування як за допомогою
внутрішніх ресурсів, так і шляхом залучення компаній-
аутсорсерів, які надають послуги щодо побудови сис-
теми бюджетування на підприємствах.

ВИСНОВКИ
Бюджетування інноваційних процесів полягає у за-

безпеченні ефективного здійснення процесу перетво-
рення наукового знання в конкретний продукт на основі
складання бюджетів для кожної стадії інноваційного
процесу, а також розробки системи їх активної взає-
модії.

Постановка бюджетування інноваційних процесів на
підприємстві передбачає необхідність виконання трьох
етапів: підготовчий, проектний, впровадження.

На першому етапі вивчається організаційна струк-
тура, розподіл функціональних обов'язків між підроз-
ділами, кількісний та якісний склад трудових ресурсів
підприємства, особливості інноваційного процесу, сис-

тема управління та методика планування. Дослідження
специфіки підприємства дозволяє в подальшому орієн-
туватись на найбільш прийнятні варіанти вирішення ви-
никаючих завдань.

На другому етапі здійснюється вибір шляхів реор-
ганізації підприємства, встановлюються центри відпо-
відальності, визначається методика складання бю-
джетів, проводиться розробка необхідних документів,
обирається варіант автоматизації бюджетування. Вра-
ховується вплив таких факторів, як масштаб підприєм-
ства, якість трудових ресурсів, наявні у розпорядженні
грошові кошти та інші.

На третьому етапі затверджується Положення про
бюджетування інноваційних процесів, реорганізується
апарат управління, вносяться зміни до посадових
інструкцій, здійснюється організація документообігу на
підприємстві та автоматизація процесу бюджетування.

Після реалізації всіх заходів у рамках визначених
етапів, необхідно виявляти та використовувати шляхи
підвищення ефективності функціонування системи бюд-
жетування інноваційних процесів.
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ВСТУП
Інноваційна привабливість — складне і багатогранне

поняття, яке полягає в доцільності вкладення засобів в
цю організацію. Виділяють ряд аспектів інноваційної при-
вабливості підприємств машинобудування: технічний;
комерційний; екологічний; інституціональний; соціальний;
фінансовий. Усі розглянуті аспекти інноваційної приваб-
ливості підприємств машинобудування взаємопов'язані,
тому в процесі стратегічного управління інноваціями
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підприємства машинобудування окремі аспекти мають
бути оптимізовані між собою для ефективної реалізації
його головної мети — забезпечення фінансової рівнова-
ги підприємства машинобудування, що знаходиться в
кризі в процесі здійснення інноваційної діяльності. Така
рівновага характеризується високим рівнем фінансової
стійкості і платоспроможності підприємства машинобуду-
вання на усіх етапах його розвитку. Воно є однією з най-
важливіших умов здійснення підприємством машинобу-
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дування ефективної інноваційної діяльності. Це пов'яза-
но з дефіцитом фінансових коштів в умовах фінансового
оздоровлення організації. Тому здійснюючи інноваційну
діяльність в усіх її аспектах, підприємство машинобуду-
вання повинне заздалегідь прогнозувати, який вплив вона
зробить на рівень фінансової стійкості і платоспромож-
ності підприємства машинобудування, а також оптимізу-
вати в цих цілях структуру капіталу, що інвестується, і інве-
стиційні грошові потоки в  інноваційний розвиток
підприємств машинобудування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою забезпечення інноваційного розвитку

підприємств машинобудування на засадах прогнозування
фінансової стійкості і платоспроможності підприємства ма-
шинобудування, сформулюємо стратегію інноваційної при-
вабливості в умовах фінансового оздоровлення. Стратегіч-
не управління інноваціями підприємства машинобудування
охоплює основні етапи.

1. Визначення інноваційної можливості підприємства
машинобудування і доцільності вкладення засобів. З цією
метою необхідно заздалегідь вивчити загальний обсяг
інноваційної діяльності підприємства машинобудування
за попередні роки. На основі отриманої інформації необ-
хідно визначити так зване можливе майбутнє на сьо-
годнішній момент. На наступному етапі має сенс визначи-
ти дослідження доцільності вкладення засобів. Як прави-
ло, для підприємств машинобудування в передкризово-
му і кризовому стані найбільш типові інновації, що пов'я-
зані з можливим зниженням поточних витрат, вдоскона-
ленням технологічного процесу і самої продукції, як що
найймовірніше забезпечують швидкий ефект і не вимага-
ють в основному великомасштабних витрат. У деяких ви-
падках цим умовам задовольняють і інновації та нові то-
вари і ринки. Інноваційні проекти цієї групи вимагають
найбільш ретельного опрацювання, що включає не лише
технічну і фінансову експертизу, але і соціально-економ-
ічну, інституціональну, юридичну оцінку, глибокий мар-
кетинговий аналіз.

2. Дослідження умов зовнішнього інноваційного се-
редовища. В процесі такого дослідження вивчаються пра-
вові умови інноваційної діяльності в цілому і в розрізі
окремих форм інноваційної ("інноваційний клімат"); ана-
лізуються поточна кон'юнктура інноваційного ринку і чин-
ники, її визначальні; прогнозується найближча кон'юнк-
тура інноваційного ринку в розрізі окремих його сег-
ментів, пов'язаних з діяльністю підприємства машинобу-
дування.

3. Аналіз стратегічних цілей розвитку підприємства ма-
шинобудування, що забезпечуються його майбутньою інно-
ваційною діяльністю.

В умовах кризи підприємства машинобудування, обме-
женості ресурсів особливо важливо визначити напрям го-
ловного "удару" — ті недорогі, високоефективні і швидко
такі, що окупаються інноваційні проекти, які можуть "витяг-
нути" підприємство машинобудування з кризи. Для цього
необхідно:

— чітко сформувати стратегію підприємства маши-
нобудування і структурувати завдання, що стоять пе-
ред нею в короткостроковій і довгостроковій перспек-
тиві;

— провести класифікацію проектів за їх функціональ-
ною спрямованістю і відповідно до завдань, що стоять пе-
ред підприємством машинобудування;

— чітко визначити ієрархію критеріїв відбору проектів,
виключити переважання зовнішньоекономічних критеріїв
над соціально-економічними і фінансовими;

— розробити алгоритм визначення пріоритетності про-
ектів для реалізації поставлених завдань;

— в якості додаткового, специфічного критерію вико-
ристовувати оцінку можливості залучення фінансових
коштів під цей конкретний проект.

4. Формування інноваційної політики підприємства ма-
шинобудування в галузевому і регіональному розрізі слу-
жить основою розподілу інноваційних ресурсів у розрізі його
стратегічних центрів господарювання. У основі цього фор-
мування лежить оцінка інноваційної привабливості окремих
галузей і регіонів країни, яка вимагає послідовного підходу
до прогнозування інноваційної діяльності в ув'язці із загаль-
ною корпоративною стратегією розвитку підприємства ма-
шинобудування.

5. Реалізація рішення і контроль за інноваційною
стратегією підприємства машинобудування. Проекти,
відібрані серед альтернативних, утворюють безліч неза-
лежних проектів для кожного завдання. Вони розгляда-
ються паралельно, проте слід пам'ятати, що в кризовій
ситуації проектів може бути небагато: засоби украй об-
межені і їх розпиляло по різних напрямах, як правило,
неефективно.

6. Безперервна переоцінка зроблених інноваційних
проектів є життєво важливою частиною процесу плану-
вання капіталовкладень для підприємств машинобудуван-
ня, що знаходяться в кризовій ситуації. Проекти переоці-
нюються відносно дефіциту засобів, пов'язаних з їх реа-
лізацією.

Пропонуємо, в процесі забезпечення інноваційної при-
вабливості проектів підприємств машинобудування,
здійснювати аналіз внутрішнього середовища на засадах
управлінського обстеження функціональних зон підприєм-
ства машинобудування з метою визначення сильних і слаб-
ких сторін.

Сильна сторона — це те, що підприємство машинобу-
дування робить добре, або така характеристика, яка за-
безпечує її головну здатність. Сильною стороною можуть
бути кваліфікація, важливий досвід, різноманітні органі-
заційні ресурси або конкурентні можливості, досягнення,
що створюють підприємству машинобудування ринкові
переваги (наприклад, володіння найкращою продукцією,
загальне визнання торговельної марки, досконалі техно-
логії або найкраще обслуговування споживачів). Сильною
стороною може бути також альянс або співпраця з парт-
нером, таким досвідом, що володіє, або можливостями, які
підвищують конкурентоспроможність підприємства маши-
нобудування.

Слабка сторона — це або те, чого підприємство маши-
нобудування не має або робить недостатньо добре (в по-
рівнянні з іншими), або умова, яку ставить підприємство
машинобудування в невигідне становище. Слабкість може
робити (а може і не робити) підприємство машинобудуван-
ня уразливим з точки зору конкурентоспроможності, залеж-
но від того, яке значення надає йому ринок.

Оцінка ефективності кожного інноваційного проекту
здійснюється з урахуванням критеріїв, що відповідають пев-
ним принципам забезпечення їх інвестиційної привабливості,
а саме:

— вплив вартості грошей в часі;
— облік альтернативних витрат;
— облік можливих змін в параметрах інноваційного про-

екту;
— проведення розрахунків на основі реального потоку

грошових коштів, а не бухгалтерських показників;
— віддзеркалення і облік інфляції;
— облік ризику, пов'язаного із здійсненням проекту.
Розглянемо основні методи оцінки ефективності інно-

ваційних проектів детальніше і з'ясуємо їх основні переваги
і недоліки.

Найбільш поширеним статичним показником оцінки
інноваційних проектів є термін окупності (РР). Під термі-
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ном окупності розуміється період часу від моменту почат-
ку  реалізації проекту до того моменту експлуатації об'єкту,
в який прибутки від експлуатації стають рівними первин-
ним інвестиціям (капітальні витрати і експлуатаційні вит-
рати).

Економічний сенс показника полягає у визначенні
терміну, за який інвестор може повернути вкладений
капітал в інноваційний розвиток підприємств машинобу-
дування.

Для розрахунку терміну окупності елементи платіж-
ного ряду підсумовуються наростаючим підсумком, фор-
муючи сальдо накопиченого потоку, до тих пір, поки сума
не набуде позитивного значення. Порядковий номер
інтервалу планування, в якому сальдо накопиченого по-
току набуває позитивного значення, вказує термін окуп-
ності, виражений в інтервалах планування. Загальна
формула розрахунку показника РР має наступний виг-
ляд:

РР = min n, при якому Pk * I0 (1),
де Pk — величина сальдо накопиченого потоку; I0 —

величина первинних інвестицій.
Для проектів, що мають постійний дохід через рівні про-

міжки часу (наприклад, річний дохід постійної величини —
аннуїтет), можна використовувати наступну формулу періо-
ду окупності:

РР = I0 / A (2),
де РР — термін окупності в інтервалах планування; I0

— суми первинних інвестицій; А — розмір аннуїтета.
Елементи платіжного ряду в цьому випадку мають бути

впорядковані по знаку, тобто спочатку мається на увазі відтік
засобів (інвестиції), а потім приплив. Інакше термін окупності
може бути розрахований неправильно, оскільки при зміні
знаку платіжного ряду на протилежний може мінятися і знак
суми його елементів.

Іншим показником статичної фінансової оцінки проекту
є коефіцієнт ефективності інвестицій (Account Rate of
Return — ARR). Цей коефіцієнт називають також обліко-
вою нормою прибутку або коефіцієнтом рентабельності
проекту. Існує декілька алгоритмів числення ARR. Перший
варіант розрахунку заснований на відношенні середньор-
ічної величини прибутку (за мінусом відрахувань до бюд-
жету) від реалізації проекту за період до середньої вели-
чини інвестицій

ARR = Pr / (1/2) I* 0ср (3),
де Pr — середньорічна величина прибутку (за мінусом

відрахувань до бюджету) від реалізації проекту; I 0ср — се-
редня величина первинних вкладень, якщо передбачається,
що після закінчення терміну реалізації проекту усі капітальні
витрати будуть списані.

Іноді показник рентабельності проекту розраховується
на основі первинної величини інвестицій

ARR = Pr / I0 (4).
Розрахований на основі первинного обсягу вкладень,

він може бути використаний для проектів, що створюють
потік рівномірних прибутків (наприклад, аннуїтет) на невиз-
начений або досить тривалий термін.

Другий варіант розрахунку заснований на відношенні
середньорічної величини прибутку (за мінусом відрахувань
до бюджету) від реалізації проекту за період до середньої
величини інвестицій з урахуванням залишкової або ліквіда-
ційної вартості первинних інвестицій (наприклад, облік
ліквідаційної вартості устаткування при завершенні проек-
ту)

ARR = Pr(I0 — If) (5),
де Pr — середньорічна величина прибутку (за міну-

сом відрахувань до бюджету) від реалізації проекту; I0 —
середня величина (величина) первинних вкладень; If —
залишкова, або ліквідаційна, вартість первинних інвес-
тицій.

Перевагою показника ефективності інновацій
підприємств машинобудування є простота розрахунку. В той
же час він має і істотні недоліки. Цей показник не враховує
вартості грошей в часі і не припускає дисконтування, відпо-
відно, не враховує розподілу прибутку по роках, а отже,
застосуємо тільки для оцінки короткострокових проектів з
рівномірним вступом прибутків. Крім того, неможливо оці-
нити можливі відмінності проектів, пов'язаних з різними тер-
мінами здійснення.

Оскільки метод заснований на використанні бухгал-
терських характеристик інноваційного проекту підпри-
ємств машинобудування- середньорічній величині прибут-
ку, то коефіцієнт ефективності інновацій не дає кількісної
оцінки приросту економічного потенціалу підприємства
машинобудування. Проте цей коефіцієнт надає інформа-
цію про вплив інновацій на бухгалтерську звітність
підприємства машинобудування. Показники бухгалтерсь-
кої звітності іноді є найважливішими при аналізі інвесто-
рами і акціонерами привабливості ефективності іннова-
ційних проектів.

Оцінка ефективності кожного інноваційного проекту
здійснюється з урахуванням критеріїв, що відповідають пев-
ним принципам, а саме:

— вплив вартості грошей в часі;
— облік альтернативних витрат;
— облік можливих змін в параметрах проекту;
— проведення розрахунків на основі реального потоку

грошових коштів, а не бухгалтерських показників;
— віддзеркалення і облік інфляції;
— облік ризику, пов'язаного із здійсненням проекту

підприємств машинобудування.
Застосування методу чистого дисконтованого доходу

(NPV) передбачає послідовне проходження трьох стадій:
1) розрахунок грошового потоку інноваційного проек-

ту;
2) вибір ставки дисконтування, що враховує прибут-

ковість альтернативних вкладень і ризик проекту;
3) визначення чистого дисконтованого доходу.
Чистий дисконтований дохід визначають по наступній

формулі:

(6),

де I0 — величина первинних інвестицій; C
t
 — грошовий

потік від реалізації інвестицій у момент часу t; t — крок роз-
рахунку (рік, квартал, місяць і так далі); i — ставка дискон-
тування.

Грошові потоки повинні розраховуватися в поточних або
таких, що дефлірують цінах. При прогнозуванні прибутку
за роками необхідно, по можливості, враховувати усі види
вступів як виробничого, так і невиробничого характеру, які
можуть бути асоційовані з цим проектом. Так, якщо після
закінчення періоду реалізації інноваційного проекту пла-
нується вступ засобів у вигляді ліквідаційної вартості устат-
кування або вивільнення частини оборотних коштів, вони
мають бути враховані як прибутки відповідних періодів.

В основі розрахунків по цьому методу лежить переду-
мова про різну вартість грошей в часі. Процес перерахунку
майбутньої вартості грошового потоку в поточну називаєть-
ся дисконтуванням.

Ставка, по якій відбувається дисконтування, називаєть-
ся ставкою дисконтування ( дисконту), а множник F = 1 /
(1 + i) t-фактором дисконтування.

Якщо проект підприємства машинобудування припускає
не разову іннвацію, а послідовну інноваційну діяльність та
інвестування фінансових ресурсів впродовж ряду років, то
формула для розрахунку NPV модифікується таким чином
[1]:
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(7),

де I
t
 — грошовий потік первинних інвестицій; C

t
 — гро-

шовий потік від реалізації інвестицій у момент часу t; t —
крок розрахунку (рік, квартал, місяць і так далі); i — ставка
дисконтування.

Умови ухвалення інвестиційного рішення на основі цьо-
го критерію зводяться до наступного:

— якщо NPV > 0, проект можна прийняти;
— якщо NPV < 0, проект приймати не слід;
— якщо NPV = 0, прийняття проекту не принесе ні при-

бутку, ні збитку.
Основою цього методу є підвищення цінності підприєм-

ства машинобудування. Наслідування цієї цільової установ-
ки є однією з умов порівняльної оцінки інвестицій на основі
цього критерію.

Негативне значення чистої поточної вартості свідчить
про недоцільність ухвалення рішень про фінансування і ре-
алізацію проекту, оскільки якщо NPV < 0, то у разі прий-
няття проекту цінність підприємства машинобудування змен-
шиться, тобто власники підприємства машинобудування
понесуть збиток і основна цільова установка не виконуєть-
ся.

Позитивне значення чистої поточної вартості свідчить
про доцільність ухвалення рішень про фінансування і ре-
алізацію інноваційного проекту підприємства машинобу-
дування, а при порівнянні варіантів вкладень переважним
вважається варіант з найбільшою величиною NPV, оскіль-
ки якщо NPV > 0, то у разі прийняття проекту цінність
підприємства машинобудування, а отже, і добробут її
власників збільшаться. Якщо NPV = 0, то проект слід
прийняти за умови, що його реалізація посилить потік
прибутків від раніше здійснених проектів вкладення ка-
піталу.

При формуванні і аналізі методу виходять з того, що
усі платежі можуть бути віднесені до певних моментів часу.
Часовий проміжок між платежами зазвичай дорівнює од-
ному року. Насправді платежі можуть робитися і з менши-
ми інтервалами. В цьому випадку потрібно звернути увагу
на відповідність кроку розрахункового періоду (кроку роз-
рахунку) умові надання кредиту. Для коректного застосу-
вання цього методу необхідно, щоб крок розрахунку був
рівний або кратний терміну нарахування відсотків за кре-
дит.

Проблематично також допущення про досконалий
ринок капіталу, на якому фінансові кошти можуть бути
у будь-який момент часу і в необмеженій кількості при-
тягнені або вкладені по єдиній розрахунковій про-
центній ставці. У реальності такого ринку не існує і про-
центні ставки при інвестуванні і запозиченні фінансо-
вих коштів, як правило, відрізняються один від одного.
Внаслідок цього виникає проблема визначення відпо-
відної процентної ставки. Це особливо важливо, оскіль-
ки вона чинить значний вплив на величину вартості ка-
піталу.

При розрахунку NPV можуть використовуватися
різні за роками ставки дисконтування. В даному випад-
ку необхідно до кожного грошового потоку застосову-
вати індивідуальні коефіцієнти дисконтування, які
відповідатимуть цьому кроку розрахунку. Крім того,
можлива ситуація,  коли проект,  прийнятний при
постійній дисконтній ставці, може стати неприйнятним
при змінній.

Показник чистого дисконтованого доходу враховує
вартість грошей в часі,  має чіткі критерії  ухвалення
рішення і дозволяє вибирати інноваційні проекти для
цілей максимізації вартості підприємства машинобуду-

вання. Крім того, цей показник є абсолютним і має вла-
стивість аддитивності, що дозволяє складати значення
показника по різних проектах і використовувати сумар-
ний показник за інноваційними проектами з метою оп-
тимізації інвестиційного портфеля, тобто справедлива
наступна рівність:

NPVA + NPVB = NPVA+B (8)
При усіх її перевагах метод має і істотні недоліки. У

зв'язку з трудністю і неоднозначністю прогнозування і фор-
мування грошового потоку від інвестицій, а також з пробле-
мою вибору ставки дисконту може виникнути небезпека
недооцінки ризику проекту.

Індекс рентабельності іннвацій (Profitability Index — PI)
розраховується як відношення чистої поточної вартості гро-
шового припливу до чистої поточної вартості грошового
відтоку (включаючи первинні інвестиції):

(9),

чи

(10),

де I
0
 — інвестиції підприємства в початковий момент

часу; C
t
 — грошовий потік підприємства у момент часу t; i —

ставка дисконтування.
Індекс рентабельності — відносний показник ефектив-

ності іннваційного проекту, характеризуючий рівень при-
бутків на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень —
чим більше значення цього показника, тим вище віддача
грошової одиниці, що інвестована в цей інноваційний про-
ект. Цьому показнику слід віддавати перевагу при комплек-
туванні портфеля інвестицій з метою максимізації сумарно-
го значення NPV.

Умови прийняття проекту за цим інвестиційним кри-
терієм наступні:

якщо РI > 1, проект слід прийняти;
якщо РI < 1, проект слід відкинути;
якщо РI = 1, проект ні прибутковий, ні збитковий.
При оцінці інноваційних проектів, що передбачають од-

наковий об'єм первинних інвестицій, критерій РI повністю
узгоджений з критерієм NPV.

Таким чином, критерій РI має перевагу при виборі од-
ного проекту з ряду тих, що мають приблизно однакові зна-
чения NPV, але різні об'єми необхідних інвестицій. В дано-
му випадку вигідніше той з них, який забезпечує велику
ефективність вкладень. У зв'язку з цим цей показник доз-
воляє ранжирувати проекти при обмежених інвестиційних
ресурсах.

До недоліків методу можна віднести його неодноз-
начність при дисконтуванні окремо грошових припливів і
відтоків.

Під внутрішньою нормою рентабельності, або внутріш-
ньою нормою прибутку, інвестицій (Internal Rate of Return
— IRR) розуміють значення ставки дисконтування, при яко-
му NPV проекту дорівнює нулю

IRR = i   при якому   NPV = f (i)= 0.
Сенс розрахунку цього коефіцієнта при аналізі ефек-

тивності планованих інвестицій полягає в наступному:
IRRпоказывает максимально допустимий відносний
рівень витрат, які можуть бути асоційовані з цим проек-
том. Наприклад, якщо проект повністю фінансується за
рахунок позики комерційного банку, то значення IRR
показує верхню межу допустимого рівня банківської
процентної ставки, перевищення якої робить проект
збитковим.

На практиці будь-яке підприємство машинобудування
фінансує свою діяльність з різних джерел. В якості плати
за користування авансованими в діяльність підприємства
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машинобудування фінансовими ресурсами воно сплачує
відсотки, дивіденди, винагороди і тому подібне, тобто несе
деякі обгрунтовані витрати на підтримку свого економіч-
ного потенціалу. Показник, що характеризує відносний
рівень цих прибутків, можна назвати ціною авансованого
капіталу (СС). Цей показник відбиває той, що склався на
підприємстві машинобудування мінімум повернення на
вкладений в його діяльність капітал, його рентабельність і
розраховується по формулі середньою арифметичною зва-
женою.

Економічний сенс цього показника полягає в на-
ступному: підприємство машинобудування може прий-
мати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень
рентабельності яких не нижче поточного значення по-
казника СС (ціни джерела засобів для цього проекту).
Саме з ним порівнюється показник IRR розрахований
для конкретного проекту, при цьому зв'язок між ними
такий:

якщо IRR > СС, проект слід прийняти;
якщо IRR < СС, проект слід відкинути;
якщо IRR = СС, проект ні прибутковий, ні збитко-

вий.
Ще один варіант інтерпретації полягає в трактуванні

внутрішньої норми прибутку як можливої норми дисконту,
при якій проект ще вигідний за критерієм NPV. Рішення прий-
мається на основі порівняння IRR з нормативною рентабель-
ністю; при цьому чим вище значення внутрішньої норми рен-
табельності і більше різниця між її значенням і вибраною
ставкою дисконту, тим більший запас міцності має проект
[2] .

Цей критерій є основним орієнтиром при ухваленні інве-
стиційного рішення інвестором, що зовсім не зменшує ролі
інших критеріїв. Для розрахунку IRR за допомогою таблиць
дисконтування вибираються два значення коефіцієнта дис-
контування; i1 < i2 так, щоб в інтервалі (i1, i2) функція NPV
= f(i) міняла своє значення з "+" на "-" або з "-" на "+".
Далі застосовують формулу

IRR = r1 + f(r1) / f(r1) — f(r2 — r1) (11),
де r1 — значення коефіцієнта дисконтування, при яко-

му f(i1)> 0 (f(i1)< 0); r2 — значення коефіцієнта дискон-
тування, при якому f(i2)> 0 (f(i2)< 0).

Точність обчислень обернено пропорційна до довжини
інтервалу (i1, i2), а найкраща апроксимація досягається у
випадку, когдаi1 і i2 — найближчі одне до одного значення
коефіцієнта дисконтування, що задовольняють умовам.
Проте точний розрахунок величини IRR можливий тільки за
допомогою комп'ютера.

Далі так само можна уточнити набутого значення IRR
шляхом декількох комбінацій, визначивши найближчі цілі
значення коефіцієнта дисконтування, при яких NPV міняє
знак.

До переваг цього критерію відносять об'єктивність, не-
залежність від абсолютного розміру інвестицій, інформа-
тивність. Крім того, він легко може бути пристосований для
порівняння проектів з різними рівнями ризику: проекти з
великим рівнем ризику повинні мати велику внутрішню нор-
му прибутковості. Проте у нього є і недоліки: складність
"безкомп'ютерних" розрахунків, велика залежність від точ-
ності оцінки майбутніх грошових потоків, а також немож-
ливість використання у разі наявності декількох коренів
рівняння.

Дисконтований термін окупності інонвацій (DPP) усу-
ває недолік статичного методу терміну окупності інвестицій
і враховує вартість грошей в часі, а відповідна формула
для розрахунку дисконтованого терміну окупності має виг-
ляд

DPP = min n, при якому: Pk I / (1 + r) k*I0         (12) .
У разі дисконтування термін окупності збільшується,

тобто завжди DPP > PP.

ВИСНОВКИ
Прості розрахунки показують, що такий прийом

в умовах низької ставки дисконтування, характерної
для стабільної західної економіки, покращує резуль-
тат на невідчутну величину, але для значно більшої
ставки дисконтування, властивій російській еконо-
міці, це дає значну зміну розрахункової величини тер-
міну окупності. Інноваційний проект, прийнятний за
критерієм РР, може виявитися неприйнятним за кри-
терієм DPP.

При використанні критері їв РР і  DPP в оцінці
інноваційних проектів рішення можуть прийматися
виходячи з таких умов: а) інноваційний проект прий-
мається, якщо окупність має місце; б) інноваційний
проект приймається тільки у  тому випадку,  якщо
термін окупності не перевищує встановленого для
конкретного підприємства машинобудування гра-
ничного терміну.

Таким чином, у сучасних умовах розвитку економі-
ки, для вирішення завдань інноваційного розвитку
підприємств машинобудування на засадах забезпечен-
ня інноваційної привабливості на довгострокову перс-
пективу і забезпечення економічного зростання, по-
трібний комплексний підхід до проблеми залучення
інвестиційних ресурсів і активізації інвестиційної діяль-
ності господарюючих суб'єктів. Тому первинне значен-
ня має аналіз недоліків і переваг методичних підходів
до оці нки ефектив ност і  іннов аційного ро звитку
підприємств машинобудування та джерел потенційних
інвестицій, достовірна оцінка реальних можливостей їх
мобілізації, а також шляхів рішення проблем їх залу-
чення і формування стратегії забезпечення ефектив-
ності інвестицій та інноваційного розвитку підприємств
машинобудування в сучасних ринкових умовах госпо-
дарювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Порушення нормальних умов життєдіяльності, спри-

чинене небезпечними подіями техногенного, природно-
го та воєнного характеру, створюють загрози і небез-
пеки життю та здоров'ю населення.

Тому питання щодо організації дій населення в умо-
вах загрози виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій (НС) з точки зору реалізації правил поведінки
людей для збереження їх життя та здоров'я є постійно
актуальними і мають на меті впровадження загальних ал-
горитмів дій населення, спрямованих на запобігання або
уникнення випадків впливу конкретних загроз та небез-
пек, швидкої і ефективної ліквідації можливих наслідків
від них. Важливим аспектом ефективної практичної реал-
ізації цих алгоритмів дій є обізнаність людей щодо необх-
ідної поведінки та дій в зоні НС або можливого ураження.

Разом з тим необхідно зазначити, що в організації
теоретичної підготовки населення і у практичній її реа-
лізації існує багато недоліків, які відповідно можуть
значно знижувати рівень безпеки населення.
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TRAINING POPULATION TO ACT IN EMERGENCIES

У науковій статті досліджується реалізація вимог законодавчих і нормативно-правових актів

з питань підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного та

воєнного характеру. Більш детально розглядається питання підготовки населення за місцем

проживання.

 Realization of regulatory and legall acts concerning requirements to trinity the population to act

in emergencies of man-made, natural, and military tapes is considered in the article.The question of

preparing the population at the place of residence is studied in detail.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У попередніх дослідженнях [3; 4] зазначено, що за-

конодавча, нормативно-правова і методична база щодо
навчання населення діям у НС потребує доопрацюван-
ня. Також перегляду потребує якість інформаційного
забезпечення населення щодо безпеки життєдіяльності.
Недостатньо дослідженими залишились питання інфор-
мування найбільш незахищених верств населення та
можлива роль громадських організацій у сфері підви-
щення рівня безпеки населення від впливу негативних
факторів НС.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням наукової статті є: на підставі вивчення

законодавчих, нормативно-правових актів та попе-
редніх наукових досліджень з питань підготовки на-
селення до дій у НС визначити можливі шляхи удос-
коналення організаційних заходів теоретичної підго-
товки населення з метою підвищення рівня безпеки у
НС.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі з підготовки населення до дій

в умовах загрози або виникнення НС приділяється
значна увага як у сфері його нормативно-правового за-
безпечення, так і в навчально-методичному плані. В Ко-
дексі цивільного захисту України [1], у главі 10 "На-
вчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", виз-
начені основні засади центральних органів виконавчої
влади (ЦОВВ), місцевих органів виконавчої влади
(МОВВ), органів місцевого самоврядування щодо по-
рядку здійснення навчання, розробки та затверджен-
ня відповідних організаційно-методичних вказівок та
програм з підготовки населення до дій у НС, вивчення
заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпеч-
них факторів, спричинених НС, надання до медичної
допомоги та ін.

Постановою Кабінету Міністрів України [2] затвер-
джено порядок здійснення навчання населення діям у
НС, в якому визначається механізм організації навчан-
ня діям у НС, структура, види та форми навчання.

Навчання населення передбачено здійснювати: за
місцем роботи— працюючого населення; за місцем на-
вчання — дітей дошкільного віку, учнів та студентів; за
місцем проживання — непрацюючого населення.

Навчання працюючого населення здійснюється за
рахунок коштів суб'єктів господарювання (СГ) у робо-
чий час за місцем роботи згідно з програмами підготов-
ки працівників до дій у НС шляхом курсового та індиві-
дуального навчання, інструктажів (для СГ з чисельністю
50 і менше осіб), а також під час проведення спеціаль-
них об'єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ (далі —
ЦЗ).

Програми підготовки працівників до дій у НС роз-
робляються і затверджуються керівниками СГ на базі
програм та організаційно-методичних вказівок ДСНС
України та поділяються на: програми загальної підго-
товки; програми спеціальної підготовки — для праців-
ників спеціалізованих служб і формувань; програми
додаткової підготовки з техногенної безпеки праців-
ників об'єктів підвищеної небезпеки; програми пожеж-
но-технічного мінімуму — для працівників, діяльність
яких пов'язана з підвищеною пожежною небезпекою;
програми прискореної підготовки до дій в особливий
період.

Організація навчання дітей дошкільного віку, учнів
та студентів здійснюється Міністерством освіти і науки
України згідно із затвердженими відповідним чином
навчальними програмами (з вивчення заходів безпеки,
способів захисту від впливу небезпечних факторів, ви-
кликаних НС, надання до медичної допомоги) і пого-
дженими з ДСНС України.

Підготовка студентів вищих навчальних закладів до
дій у НС здійснюється за нормативними навчальними
дисциплінами "Безпеки життєдіяльності" та "Цивільний
захист", які відповідно передбачають формування у
студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями бакалавра, знань, умінь та навичок щодо
забезпечення необхідного рівня безпеки у НС відпо-
відно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм
і правил, а для спеціаліста або магістра — з превен-
тивного і аварійного планування та управління захо-
дами ЦЗ;

У вищих навчальних закладах з метою відпрацюван-
ня дій у разі виникнення НС з учасниками навчально-
виховного процесу проводяться щороку об'єктові тре-
нування з питань ЦЗ.

Здобуття знань і вмінь у процесі підготовки учнів
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів до дій у НС здійснюється в рамках вивчення
предметів "Основи здоров'я" та "Захист Вітчизни" і пе-
редбачає вивчення питань з особистої безпеки в умо-
вах загрози та виникнення НС, використання засобів
захисту для подолання її наслідків, вивчення правил
пожежної безпеки та основ ЦЗ. Практичне закріплення
теоретичного матеріалу здійснюється шляхом щорічно-
го проведення "Дня цивільного захисту".

Для дітей дошкільного віку навчання проводиться в
процесі навчально-виховної роботи згідно з вимогами
базового компонента дошкільної освіти. Основна його
мета — формування необхідного рівня знань і умінь ди-
тини для безпечного перебування в навколишньому се-
редовищі, елементарних норм поведінки у НС і запобі-
гання пожежам від пустощів дітей з вогнем.

Найбільш складними проблемними питаннями у
сфері підготовки населення до дій у НС залишається
навчання непрацюючого населення за місцем проживан-
ня [3; 4] та в місцях масового перебування людей. В ос-
новному це стосується форм та можливих способів
інформаційного забезпечення населення про загрози
виникнення НС техногенного та природного характеру
на даній території, профілактичної та просвітницької
діяльності МОВВ та ОМС, житлово-експлуатаційних
органів, адміністрацій великих торгівельних, розважаль-
них комплексів з масовим перебуванням людей тощо.

Робота, яка ведеться у даних напрямах, має часто
формальний, а також безвідповідальний характер як з
боку суб'єктів забезпечення ЦЗ на місцевому та об'єкто-
вому рівні, так і з боку непрацюючого населення, оскіль-
ки даний процес на сьогодні є реально некерованим і
неконтрольованим.

Причини такого стану знаходяться в економічній,
соціальній та правовій площині, які відповідно стосують-
ся відсутності достатнього фінансування місцевих бюд-
жетів, неефективної організаційної діяльності на місцях
ОВВ, низької обізнаності громадян в сфері ЦЗ, право-
вого нігілізму у деяких верст населення.

Нинішня ситуація, що склалася з проведенням на-
вчання непрацюючого населення діям у НС, потребує
суттєвих змін в організації інформаційно-просвітниць-
кої діяльності, яка здійснюється за місцем проживання
через діяльність мережі консультативних пунктів МОВВ,
ОМС, житлово-комунальних підприємств та громадсь-
ких організацій.

Зміст роботи консультативних пунктів визначено
наказом МНС України [6], який визначає порядок їх
створення, обладнання та забезпечення функціонуван-
ня з метою проведення методичного супроводження
самостійного навчання населенням дій у НС та надання
населенню інформації про потенційну небезпеку, яка
характерна для місць проживання населення, рекомен-
дацій щодо дій у НС та правил поведінки в умовах НС, а
також, знань щодо оволодіння громадянами способа-
ми захисту, навичками першої само- та взаємодопомо-
ги.
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В основному, інформацію до непрацюючого насе-
лення передбачено доводити у формі друкованих ма-
теріалів: посібників, брошур, пам'яток відповідної тема-
тики щодо дій у НС (з обов'язковим роз'ясненням зна-
чень знаків безпеки встановлених стандартами, варіан-
тів екстрених повідомлень про загрозу виникнення НС,
правил поведінки у НС), інформаційних листівок, а та-
кож за допомогою інформаційно-довідкових куточків
ЦЗ, встановлених в місцях постійного обслуговування
населення.

Методичне керівництво за роботою навчально-ме-
тодичних пунктів покладається на мережі навчально-
методичних центрів ЦЗ та безпеки життєдіяльності. Че-
рез навчально-консультаційні пункти та локальні систе-
ми оповіщення керівники потенційно небезпечних
підприємств надають постійну та оперативну інформа-
цію населенню, яке проживає в зонах можливого ура-
ження, про стан їх захисту, заходи забезпечення безпе-
ки у разі виникнення аварій.

Практична реалізація у повному обсязі викладених
методичних рекомендацій передбачає значні фінансові
витрати, пов'язані із виділенням і обладнанням при-
міщень, забезпечення необхідною кількістю інформа-
ційних матеріалів — посібників, пам'яток, іншого дру-
кованого навчально-інформаційного матеріалу, а також
організаційних заходів із залученням відповідних
фахівців на громадських засадах. При цьому наказом
[6] передбачено, що фінансування та видатки на утри-
мання визначаються і затверджуються МОВВ, ОРС та
організацій, рішеннями яких ці пункти створюються, але
даний наказ не має повноцінної юридичної сили, оскіль-
ки не зареєстрований Мінюстом України.

Проблематичними є і підходи до можливої кількості
консультаційних пунктів та місць їх створення. Перед-
бачено, що консультаційні пункти створюються при
житлово-експлуатаційних організаціях незалежно від
форм власності та підпорядкування (житлово-будівель-
них кооперативах, об'єднаннях співвласників багаток-
вартирних житлових будинків тощо), і кожен консуль-
таційний пункт повинен обслуговувати територію, на
який мешкає не більше 1500—2000 громадян, не зай-
нятих у сфері виробництва та обслуговування. За дани-
ми статистики [9], станом на 1 січня 2014 року чи-
сельність населення України складала 45 439 822 осо-
би, що відповідно до закладених нормативів може ста-
новити наявність до 23000 консультативних пунктів.
Тільки у місті Києві станом на 1 квітня 2004 р. мешкало
2870 110 осіб [8], що потребує наявності до 1435—1913
консультаційних пунктів.

Визначене обмеження за кількістю осіб, що мають
обслуговуватися консультаційними пунктами щодо "не
зайнятого у сфері виробництва та обслуговування на-
селення", є не зовсім коректним і з точки зору практич-
ного застосування у загальній системі підготовки насе-
лення, а саме:

— у розрахунок обслуговування консультаційними
пунктами фактично приймається непрацююче населен-
ня, чисельність якого може суттєво змінюватись, як при-
клад, середня чисельність населення у місті Києві за
січень — березень 2014 року складала 2869406 осіб, а
різниця його на 1 квітня 2014 року, вже становила 704
особи [8];

— щільність проживання населення у різних регіо-
нах також нерівномірна, так у м. Києві до 2000 осіб може
проживати у декількох багатоповерхівках, розташова-
них поряд, а в області і районі — це декілька сіл, розта-
шованих на значній площі місцевості;

— облік непрацюючого населення на даний час є
досить умовним, особливо в невеликих містах, селищах,
сільських районах, в яких відсутнє суттєве виробницт-
во. У той же час, категорія осіб, для яких визначено
проведення підготовки до дій у НС за місцем навчання
— діти дошкільного віку, учні, студенти, також відно-
сять до осіб, які обслуговуються консультаційними пун-
ктами за місцем проживання;

— виникнення НС можливе у будь-який час доби,
у тому числі і раптово, а програми підготовки до дій у
НС на виробництві, як правило, будуть адаптовані до
часу, коли співробітники знаходяться на робочих
місцях та пов'язані саме з виробництвом. Виникає пи-
тання: чому працююче населення не береться до уваги
при обслуговуванні консультаційними пунктами за
місцем проживання, адже порядок дій буде зовсім
іншим.

У доповнення до викладеного вище, суттєвим недо-
ліком є сам принцип щодо реального охоплення кон-
сультативною допомогою широких верств населення.
Люди "мають право отримати консультацію", при цьо-
му фахівці — консультанти працюють "на громадських
засадах". Цілком зрозуміло, що такий підхід не дозво-
ляє у звичайній обстановці ініціативно надавати консуль-
тації бажаючим у великій кількості, а в умовах НС їх
діяльність за браком часу стає мало ефективною і може
надходити запізно.

У значній мірі знизити негативні чинники щодо
інформування та надання допомоги в умовах загрози
та виникнення НС пенсіонерам, непрацюючим, інвалі-
дам та іншим найбільш незахищеним категоріям насе-
лення може становити якісні організація волонтерського
руху та наглядна інформація, яка має бути актуальною
на даний час і в певному регіоні (місцевості), розумно
підготовлена, структурована, в міру дозована і проста
для розуміння.

З метою забезпечення організації співпраці ДСНС
України з волонтерськими організаціями у проведенні
інформаційно-просвітницької та профілактичної діяль-
ності у сферах ЦЗ, рятувальної справи, пожежної та тех-
ногенної безпеки, а також травматизму невиробничого
характеру наказом ДСНС України [7] було створено
Центр взаємодії ДСНС України з волонтерами та волон-
терськими організаціями, затверджено його склад і
Положення. Ця ініціатива знайшла підтримку практич-
но в усіх регіонах і має позитивні результати [3].

Разом з тим, масштабного спрямування діяльності
волонтерського руху на просвітницьку роботу з най-
більш незахищеними верствами населення доки не до-
сягнуто. Організація більш чіткої координації та взає-
модії волонтерських організацій з діяльністю консуль-
тативних пунктів може значно підвищити ефективність
роботи, в першу чергу ОМС, у напрямі інформування та
забезпечення безпеки населення від небезпечних фак-
торів НС у певних регіонах країни, виходячи із особли-
востей їх географічного розташування, клімату, техно-
генного навантаження, рівня життя тощо.
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ВИСНОВКИ
З метою підвищення рівня безпеки населення,

особливо найбільш незахищених верств — пенсіо-
нерів, хворих, дітей, від можливих наслідків НС, необ-
хідно постійно проводити заходи для підтримки їхніх
теоретичних знань та практичних навичок шляхом на-
дання систематизованої інформації, яка має відпові-
дає вимогам чинних нормативно-правових актів та
стандартів, враховує територіальні особливості загроз
та небезпек за місцем проживання, порядок оповіщен-
ня та взаємодії з державними органами і організація-
ми відповідальними за надання допомоги та ліквіда-
цію наслідків НС.

У напрямі інформування та забезпечення безпеки
населення від небезпечних факторів НС ОМС повинні
бути залучені більш дієво з визначеною відповідальні-
стю.

Реального впровадження потребує низка додат-
кових інформаційно-просвітницьких заходів, а
саме:

— поширення через засоби масової інформації на-
очної інформації шляхом запровадження постійних
рубрик, зокрема друкованих, а також за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізу-
альних та інтерактивних засобів та соціальної рекла-
ми;

— створення та регулярна трансляція якісних
відеоматеріалів, рекламних кліпів за допомогою цен-
трального та місцевого телебачення стосовно правил
поведінки у НС, наприклад, з організації: саморяту-
вання та правил поведінки у зимовий період на річках
та водоймищах; заходів безпечної евакуації у разі
виникнення НС техногенного та природного характе-
ру, пожеж у видовищних та розважальних закладах,
великих магазинах та торговельних центрах, бізнес-
центрах та виробничих підприємствах, стадіонах, вок-
залах тощо;

— зобов'язання компаній, які надають послуги на-
селенню (енергетичних, газо, тепло та водопостачання)
за допомогою адресної продукції проводити інформу-
вання населення з питань безпеки, що стосується їх
діяльності, зокрема розміщенням необхідної інформації
на рахунках для оплати послуг;

Подальша активізація діяльності волонтерських
організацій у взаємодії з ДСНС України та ОМС може
не тільки стати шляхом забезпечення необхідного рівня
безпеки населення від наслідків НС, але і сприяти попе-
редженню їх виникнення та покращення екологічного
стану в Україні.
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ВСТУП
Велике значення для вдосконалення механізмів

реалізації державної митної політики має вивчення,
критичне осмислення і застосування зарубіжного
досвіду. Мова йде не про копіювання, а про глибо-
кий аналіз реальної практики стосовно конкретних
соціально-економічних умов, загальноприйнятої
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тивності контролю на основі інформаційного забезпечення та фінансової автономії.
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customs modernization of the state customs policy based on re-engineering and interaction with the

business environment. The basic directions of the respective modernization programs in the area of

customs policy include: deregulation (abolition of exclusive monopoly rights to implement FEA to

promote the business community more efficient provision of administrative services to the customs

authorities); organizational and legal support (legislative amendments to provide greater flexibility

Action customs; optimization of the structure of the customs authorities in order to reduce the number

of management levels, the introduction of management of modern business management processes

based on business areas and criteria for evaluation of their activities, participation businesses in the

development of management decisions, change the organizational culture of the customs service,

increase efficiency of control based on integrated information system, attracting businesses and

the public to combat smuggling); ensure the financial and economic autonomy (by contributions from

taxes on operational needs to improve its own activities).
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міжнародної практики реалізації митної політики.
Ефективні моделі та технології управління митними
процесами у світовій практиці необхідно ретельно
відстежувати і, якщо вони відповідають вітчизняним
реаліям і стратегічним цілям, то активно і послідов-
но впроваджувати. Розглянемо найбільш цікавий
зарубіжний досвід удосконалення митної політики.
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Теоретичні та практичні аспекти проблеми реал-
ізації митної політики розглянуто в працях І. Береж-
нюка, І. Бондаренка, Г. Воронцової, Є. Гармаша, Л.
Івашової, В. Ковальова, Т. Крушельницької, П. Паш-
ка, Ю. Петруні, С. Терещенка, В.Ченцова та ін. Ра-
зом з тим, наукові розробки з проблеми досліджен-
ня, з урахуванням наявного теоретичного доробку
та накопиченого практичного досвіду потребують по-
глиблення у контексті зарубіжного досвіду модерн-
ізації державної митної політики.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснити аналіз зарубіжного досвіду модерні-

зації державної митної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
До структури митної служби США входять цен-

тральні та регіональні ланки, центральна управлі-
нська ланка — штаб-квартира — включає служби:
генерального юрисконсульта; міжнародних відно-
син; інспекції і контролю; комерційних операцій; ге-
нерального контролера; службових розслідувань
[4].

Головним напрямом вдосконалення митної служ-
би США у відповідності з цими документами є до-
дання їй функцій системи обслуговування клієнтів.

Зміст програми модернізації митної служби скла-
дають: постановка головних завдань для митної
служби, визначених законодавством США, а також
визначення системи цілей, на досягнення яких оріє-
нтується митна служба протягом наступних п'яти
років; методи досягнення митною службою сформу-
льованих цілей і завдань; проекти та заходи (види
діяльності), що забезпечують практичну реалізацію
модернізації митної служби.

Інтерес для української громадськості представ-
ляє структурні елементи програми розвитку митної
служби США, яка включає: 1) мета і завдання про-
грами, 2) методи (стратегії) здійснення цілей, 3) ма-
теріальні та фінансові ресурси.

Метою програми є забезпечення тісної співпраці
митної служби з торговим співтовариством на основі
науково обгрунтованих програм гармонізації та
ефективного втілення в життя торгового законодав-
ства, обміну інформацією, розробки і реалізації
цільових правоохоронних операцій, автоматизації
контролю та спрощення переміщення товарів у па-
сажирів.

Стратегії відображають конкретні заходи з удос-
коналення торгового та митного законодавства на
основі аналізу та систематизації торгових законів і
визначення торговельних пріоритетів США. Для ви-
роблення ефективних стратегій необхідно встанов-
лення взаємодії з торговим співтовариством у сфері
обміну інформацією, а також розвиток автоматизо-
ваних систем контролю, що забезпечують високу
надійність виявлення порушень торгового законо-
давства, ознайомлення імпортерів з вимогами тор-
гових законів, реалізація програм взаємодії з пра-
воохоронними органами по боротьбі з порушення-
ми торгового законодавства як всередині країни, так
і на міжнародному рівні.

Важливим обмеженням при розробці програми
є лімітовані матеріальні та фінансові ресурси.

Реалізація напрямів програми повинна забезпе-
чити найбільш повну відповідність ввезення товарів
торговельним законам США і швидкість обслугову-
вання митницею [1].

Дещо по-іншому виглядає зміст програм з вирі-
шення окремих найбільш значущих проблем митної
служби. Так, програма боротьби з контрабандою
наркотиків має головною метою вилучати наркоти-
ки, що провозяться в країну і активно перешкоджа-
ти діяльності організацій, які займаються їх контра-
бандою.

Стратегії ефективного вирішення цілей цієї про-
грами більш конкретні і включають наступні елемен-
ти: тісну ув'язку та узгодження дій митної служби з
державною політикою щодо скорочення попиту та
пропозиції наркотичних речовин; об'єднання зусиль
усіх прикордонних служб з метою створення уніфі-
кованої перепони контрабанді наркотиків; розгор-
тання "сил швидкого реагування" для моментально-
го приведення в дію авіації і флоту на підставі опе-
ративної інформації про контрабанду для її перехоп-
лення; вдосконалення процесів збору інформації,
що дає право на судові переслідування структур, що
займаються контрабандою наркотиків; модернізація
електронних інформаційних систем швидкого вияв-
лення небезпечних вантажів, транспортних засобів і
громадян; вдосконалення методів і технологій огля-
ду, включаючи впровадження стаціонарних та пере-
сувних систем виявлення, що забезпечують повне
сканування контейнерів і вантажів.

Реалізація намічених стратегій повинна забез-
печити збільшення обсягів конфіскованих контра-
бандних наркотиків, прискорення проведення роз-
слідувань, посилення тиску митниці на організації,
що займаються контрабандою, і припинення їх
діяльності.

По-іншому виглядає зміст програми запобігання
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Глобальною метою цієї програми є припинення
діяльності організацій, які займаються відмиванням
грошей, отриманих контрабандою, махінаціями в
торговельній сфері і порушенням експортного зако-
нодавства. Набір заходів включає в себе: розширен-
ня масштабів проведення правоохоронних операцій
та цільових розслідувань за фактами відмивання гро-
шей, підкріпленим розвідувальною інформацією; ре-
алізація загальнонаціональної програми з контролю
за пересуванням матеріальних активів з метою ви-
явлення та арешту незаконно набутого майна; збір
інформації та обмін нею з закордонними правоохо-
ронними органами для виявлення переміщення не-
законно нажитих грошей і замішаних в цьому орга-
нізацій та осіб; вдосконалення законодавчої осно-
ви для розширення прав митної служби по боротьбі
з відмиванням грошей.

Свою специфіку мають інші програми у сфері мо-
дернізації митної служби, такі як "Удосконалення
контролю за експортом", "Удосконалення процесів
інформування", "Удосконалення управління митною
службою".
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Головні досягнення в ході реалізації заходів з
модернізації митної служби США на шляху програм-
но-цільового управління можна узагальнити таким
чином:

— внесення змін до законодавства, що забезпе-
чило більшу гнучкість дій митниці;

— зміна структури митної служби, наслідком
чого стало скорочення кількості керівних рівнів;

— здійснення на практиці процесу впроваджен-
ня в митну службу засобів управління сучасним
бізнесом, таких як менеджмент процесів основних
сфер бізнесу та критеріїв оцінки їх діяльності;

— переглянуті взаємовідносини митниці з діло-
вим співтовариством (від нав'язування своїх рішень
митниця перейшла до залучення ділових кіл до про-
цесу розробки цих рішень). Для цього створені гру-
пи консультантів з промислових кіл, які допомага-
ють розробці законопроектів, налагоджено співпра-
цю з авіакомпаніями, морськими перевізниками,
імпортерами та експортерами в цілях запобігання не-
легального ввозу в США наркотиків;

— переглянута філософія, яка визначає культу-
ру митної служби; скориговані критерії оцінки ефек-
тивності її діяльності. На противагу концепції оцін-
ки діяльності за кількістю та серйозності виявлених
порушень та розмірів штрафів критерієм оцінки ста-
ла ступінь дотримання законів.

Становить особливий інтерес процес модерні-
зації митної та акцизної служби у Великобританії.

В якості основного підходу до здійснення рефор-
мування та модернізації був обраний реінжиніринг
комерційних процесів. Основне завдання — впро-
вадження в діяльність митної та акцизної служби
фінансового менеджменту, менеджменту оператив-
ної діяльності, менеджменту реформ.

Були створені чотири дослідницькі групи, кожна
з яких проводила діагностику за одним з напрямів
діяльності департаменту, що відображають обов'яз-
ки митної та акцизної служби, а саме: менеджмент і
збір ПДВ та акцизних зборів; збір митних платежів і
податків згідно спільної сільськогосподарської по-
літики ЄС; боротьба з контрабандою наркотиків,
контроль товарів, експертно-імпортних обмежень і
заборон; збір і обробка торгової статистики [2].

Крім того, були проведені дослідження внут-
рішніх процесів, таких як функції персоналу, його
навчання; системи фінансування; бухгалтерія; експ-
луатація об'єктів інфраструктури; організаційна
структура департаменту; планування і контроль,
ступінь їх орієнтації на підтримку основних функцій
департаменту; оперативно-розшукові заходи; розс-
лідування; юридичні послуги; вироблення політики.

Результатом проведених досліджень та реалі-
зації заходів стало: скорочення на 17% посад і чис-
ла митних працівників; перерозподіл і об'єднання
обов'язків в департаменті; розмежування функцій
оперативної діяльності і вироблення політики; реор-
ганізація оперативних підрозділів у зв'язку з скоро-
ченням числа регіонів з 21 до 14 [3].

Слід зазначити, що метод реінжинірингу, обра-
ний керівництвом митної та акцизної служби Вели-
кобританії для реформування та модернізації, сут-

тєво відрізняється від підходу, прийнятого в США.
Для нього характерний відмови від функціонально-
го підходу до вирішення завдання модернізації і пе-
рехід на процесний підхід, що включає в себе аналіз
і перебудову бізнес-процесів, що протікають в митній
службі.

Реінжиніринг бізнес-процесів як метод увібрав
у себе все краще з інструментарію, технічних і
організаційних прийомів, які зарекомендували себе
на практиці, а також включає ряд розроблених тех-
нологій, властивих тільки йому.

Використання митної та акцизної службою Вели-
кобританії цього методу для вирішення задач само-
реформування та модернізації говорить про його до-
сить глибокої методичної та технологічної опрацю-
вання.

Про ефективність реінжинірингу бізнес-процесів
митної та акцизної служби Великобританії можна су-
дити по досягнутим результатам: за скороченням чи-
сельності митних регіонів у два рази; за скорочен-
ням чисельності персоналу (на 17%), в той час як
зростання обсягу зовнішньої торгівлі збільшилось
майже в два рази.

Для України становить інтерес досвід удоскона-
лення механізмів реалізації державної митної пол-
ітики в країнах, що розвиваються. Розглянемо на-
прями модернізації та реформування митної служ-
би Перу.

На початку 1990-х років митна служба Перу
представляла собою бюрократизовану, корумпова-
ну організацію, що має погано підготовлений в про-
фесійному відношенні персонал з низькою зарпла-
тою. Велика кількість суперечливих нормативних
документів, відсутність систематичності, уперед-
женість офіційних осіб при застосуванні митних
правил і процедур — все це робило митну службу
неефективною. Високі митні тарифи (від 10 до
84%), численні нетарифні бар'єри, відсутність не-
обхідної інфраструктури не забезпечували розви-
ток зовнішньої торгівлі.

Основна мета модернізації — зробити митницю
ефективною структурою з адміністрування платежів
та сприяння міжнародній торгівлі. Виданий у 1991 р.
декрет про реорганізацію митної служби передба-
чав: організаційне і функціональне реструктуруван-
ня митної служби; перегляд кадрової політики; про-
фесійну підготовку митних чиновників; систематиза-
цію діяльності митниці та процедур; спрощення ад-
міністрування і чіткий розподіл функцій; забезпечен-
ня адміністративної, економічної, фінансової та тех-
нічної незалежності служби за рахунок тривідсотко-
вого внеску всіх митниць на оперативні потреби.

Проведенню модернізації митної служби Перу
були надані сприяння і допомога з боку Міжамери-
канського Банку Розвитку, Програми Розвитку ООН
та Організації Американських Держав. Були укла-
дені угоди про технічну допомогу в області органі-
зації, адміністрування, митних правил, автоматизації
процедур та підготовки персоналу.

У митному законодавстві були закріплені прин-
ципи неупередженості та чесності при застосуванні
адміністративних процедур в галузі зовнішньої
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торгівлі. Впровадження вільного товарного потоку
дозволило залучити приватний сектор до участі в
наданні митницею більш ефективних послуг. У зако-
нодавчому порядку закріплені спрощення та впоряд-
кування оперативних процедур, незалежне деклару-
вання вартості товарів, передача приватним компа-
ніям низки функцій, традиційно виконуваних митни-
цею.

За п'ять років реформування і модернізації фак-
тично заново створена митна інфраструктура. Роз-
роблена законодавча база, нові технології, впровад-
ження автоматизованих інформаційних систем,
спрощення організаційної структури та зміни в кад-
ровій політиці дозволили досягти основної мети мо-
дернізації. За п'ять років обсяг торгівлі збільшився
в 1,8 рази, а митних платежів — у 4,5 рази. Оформ-
лення товарів здійснюється в день їх надходження.
Разом з тим мета — надання якісних послугу — за-
лишається фундаментальною для митної служби
Перу.

Модернізація інфраструктури тривала весь п'я-
тирічний період і потребувала значних капіталовк-
ладень: більше 16,5 млрд доларів США. На ці кошти
вдалося суттєво оновити матеріально-технічну базу
митної служби.

У результаті реформування та модернізації мит-
на служба Перу отримала економічну і фінансову не-
залежність за рахунок тривідсотковий відрахувань
від зборів на вдосконалення власної діяльності,
можливість підписувати контракти і визначати пол-
ітику заробітної плати своїм службовцям.

Все це забезпечило престиж митниці в державі,
суспільстві, діловому світі. При цьому, та обстави-
на, що деякі з функцій, що є, як правило, прерогати-
вою митниці, були передані приватним компаніям
явище тимчасове. Контроль за їх діяльністю здійс-
нюється митницею.

Проведений в рамках модернізації комплекс за-
конодавчо-правових (найвищий пріоритет і першо-
черговість), організаційно-структурних, соціальних,
техніко-технологічних заходів, організація комуні-
кацій інформаційного забезпечення на рівні сучас-
них вимог забезпечили перетворення в недавньому
минулому відсталої, обтяжливої для країни митниці
в повноцінний соціальний інститут держави, що вно-
сить значний вклад у соціально-економічний розви-
ток Перу.

Завдяки успіхам, досягнутим в результаті рефор-
мування та модернізації, митна служба Перу обрана
координуючим центром, який організовує та прово-
дить міжнародні семінари з контролю, номенклатурі,
оцінці і автоматизації митниць за участю не тільки
країн регіону, але й інших адміністрацій.

ВИСНОВКИ
Здійснено аналіз зарубіжного досвіду реалізації

державної митної політики (США, Великобританії,
Перу), який дав змогу виявити основні підходи до
формування моделей та технологій управління
митними процесами в рамках модернізації держав-
ної митної політики на основі реінжинірингу та взає-
модії із бізнес-середовищем. Виявлено основні на-

прями відповідних модернізаційних програм у сфері
митної політики, що передбачають:

— по-перше, дерегулювання (скасування екск-
люзивних і монопольних прав щодо здійснення ЗЕД
з метою сприяння представниками бізнес-середови-
ща підвищенню ефективності надання адміністратив-
них послуг митними органами);

— по-друге, організаційно-правове забезпечен-
ня (зміни до законодавства щодо забезпечення
більшої гнучкості дій митниці; оптимізація структу-
ри системи митних органів задля скорочення кіль-
кості рівнів управління; впровадження засобів уп-
равління сучасним бізнесом на основі менеджмен-
ту процесів основних сфер бізнесу та критеріїв оц-
інки їх діяльності; участь представників бізнесу при
виробленні управлінських рішень; зміна організац-
ійної культури митної служби; підвищення ефектив-
ності контролю на основі інтегрованої системи
інформаційного забезпечення, залучення бізнес-
структур та громадськості до боротьби з контра-
бандою);

— по-третє, забезпечення фінансово-економіч-
ної автономії (за рахунок відрахувань від зборів на
оперативні потреби з удосконалення власної діяль-
ності).
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Важливим фактором соціально-економічного роз-
витку держави є освіта, яка постає пріоритетною фор-
мою інвестицій у людський капітал поряд із такими фор-
мами, як охорона здоров'я, міграції, пошук інформації
тощо. В умовах сучасних науково-технічних та інфор-
маційних трансформацій освіта перетворилася на склад-
ний соціально-економічний організм, який відіграє виз-
начальну роль у суспільному прогресі людства.

Соціально-економічне значення освіти зумовлюєть-
ся її цінністю в трьох іпостасях: державній, суспільній
та особистісній. Перші дві пов'язані із залежністю між
рівнем соціально-економічного розвитку країни, сус-
пільного прогресу в усіх сферах діяльності та якістю ос-
віти, необхідністю забезпечення провідних галузей еко-
номіки працівниками високого освітньо-кваліфікаційно-
го рівня. За умов взаємного позитивного впливу сусп-
ільство й освіта стимулюють одне одного, породжуючи
нове співвідношення між політикою та освітою як фун-
кціональними підсистемами суспільства, характер яко-
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го визначається всіма явищами, що асоціюються із по-
няттями "соціальні інтереси" та "влада". Остання впли-
ває на політику в сфері освіти або ж "освітню політику",
яка постає "полем взаємовідносин різних соціальних
груп, індивідів у сенсі використання владних інституцій
задля реалізації своїх інтересів і потреб в одній із най-
важливіших сфер суспільного буття — освіті" [11, с.
216].

Особистісна цінність освіти полягає в наданні кожній
людині можливості розвивати свої здібності, набувати
нових знань, одержати фах, який дасть їй змогу реалі-
зуватися у певній сфері професійної діяльності, набути
бажаного соціального статусу і відповідного йому рівня
добробуту.

Сьогодні освіта розглядається як стратегічний пріо-
ритет будь-якої державної політики, формування якої
потребує особливої уваги, оскільки розвиток сучасно-
го суспільства у напрямі демократії та вільної ринкової
економіки не може залишати осторонь освіту, що пере-
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буває під впливом соціальних та економічних чинників і
не може бути відокремлена від національного, еконо-
мічного та соціального розвитку держави. У цьому кон-
тексті актуалізується необхідність управління освітньою
галуззю, на яке покладається завдання забезпечення не
лише її планування та розроблення, а й упровадження з
урахуванням тих змін, що мають місце у державі.

Термін "освітня політика" широко застосовується в
різних документах і матеріалах, позначаючи, головним
чином, основні напрями діяльності держави з вирішен-
ня найбільш важливих завдань і розв'язання проблем,
які постають перед системою освіти. В Україні опублі-
ковано чимало наукових праць про державну політику
та її аналіз. До вивчення цих питань, звертаються В. Ан-
друщенко, Т. Брус, В. Гальперина, Л. Губерський, В. Жу-
равський, В. Кремень, В. Лутай, М. Попович, В. Ребка-
ло, В. Романов, О. Рудік, В. Тертичка та ін.

Загальні проблеми управління освітою набули ви-
світлення в доробку українських (Ю. Барабаш, В. Бе-
гей, Л. Гаєвська, Г. Єльникова, В. Крижко, В. Луговий,
А. Мельник, Л. Прокопенко, О. Скідін) та російських уче-
них (П. Анісімов, В. Жамін, В. Жураковский, В. Зуев, Т.
Клячко, М. Гусарський, І. Рождественська, О. Смолін),
які оцінюють роль держави в регулюванні та управлінні
освітою, формулюють пропозиції щодо формування
основних напрямів освітньої політики, наголошують на
важливості посилення громадської складової в уп-
равлінні освітньою галуззю.

У працях українських учених (А. Євдотюк, С. Клеп-
ко, Є. Красняков, В. Кремень, М. Михальченко, В. Огне-
в'юк) визначено та обгрунтовано універсальні зовнішні
й внутрішні системоутворюючі чинники (атрактори), які
суттєво впливають на становлення освітніх систем.

Мірою збільшення кількості наукових праць, присвя-
чених аналізу різних аспектів державної освітньої по-
літики, спостерігалося прирощення знань про цей фе-
номен, визначався предмет досліджень, відбувалася
його ідентифікація та класифікація. У соціально-філо-
софській, політологічній та соціологічній літературі зак-
ладені основи загальнометодологічних засад дослід-
ження освітньої політики; намітилися нові напрями ана-
лізу політичних вимірів освітньої системи.

Незважаючи на доволі грунтовне представлення в
наукових джерелах сутності державної освітньої по-
літики, розкриття принципів і функцій її реалізації, не-
достатньо вивченими залишаються питання розгляду
цього феномена в контексті управлінської діяльності
держави.

Мета статті — уточнити сутність освітньої політики
та висвітлити роль державного управління в її реалізації.

Звернення до наукових джерел засвідчує наявність
різних поглядів на сутність освітньої політики.

Набуло визнання визначення, згідно з яким освітня
політика розглядається як комплекс заходів, які
здійснюються або програмуються державою, її органа-
ми, політичними партіями та іншими суб'єктами політич-
ної дії стосовно освіти як соціального інституту [10].

За іншого підходу, освітня політика трактується як
діяльність суб'єктів освіти, тих людей і груп, які мають
власні інтереси, цілі в галузі освіти, оскільки саме суб'єк-
ти освіти:

— формують проблеми освіти залежно від тих чи
інших позицій і поглядів;

— відшукують засоби для розв'язання цих проблем
залежно від своїх можливостей;

— діють для досягнення своїх цілей;
— оцінюють результати своєї і чужої діяльності у

сфері освіти [7].
Як складову політики держави, що відображає су-

купність її цілей і завдань у сфері освіти, які формують-
ся політичною системою залежно від сутності держави
та її соціального призначення і реалізуються нею за до-
помогою відповідних інструментів пропонує визначати
освітню політику Л. Прокопенко [9]. Цим самим перед-
бачається, що освітня політика формується, визначаєть-
ся державою і здійснюється від її імені в особі держав-
них органів та установ, які уособлюють усі гілки дер-
жавної влади, з метою упорядкування освітніх процесів,
здійснення на них впливу або безпосереднього визна-
чення їх перебігу.

На погляд С. Белякова, освітня політика — це спе-
цифічна діяльність держави та інших суб'єктів, спрямо-
вана на висунення перед системою освіти цілей і зав-
дань, а також їх досягнення з використанням відповід-
них цим цілям і завданням механізмів, дій і ресурсів [1,
с.16].

За такого розуміння освітньої політики, основними
її ознаками є такі, як:

1) освітня політика — це діяльність, спрямована на
досягнення цілей у галузі освіти;

2) освітньою політикою займаються суб'єкти, які мо-
жуть забезпечувати досягнення поставлених у галузі ос-
віти цілей (до таких суб'єктів віднесено насамперед дер-
жаву в особі її органів);

3) детермінація напрямів освітньої політики цілями,
що висуваються перед освітньою галуззю, й тими дія-
ми, які здійснюються для їх досягнення.

З наведено вище випливає, що освітня політика, з
одного боку, постає як структурований набір дій дер-
жави, спрямованих на висунення та розв'язання ак-
туальних для освітньої галузі проблем (визначення ос-
новних цілей або головних завдань, виокремлення пріо-
ритетів або пріоритетних напрямів їх вирішення, визна-
чення дій для реалізації обраних пріоритетів та основ-
них напрямів політики, планування заходів для здійснен-
ня визначених дій), а з іншого — дає змогу конкретизу-
вати дії держави в межах освітньої політики, що перед-
бачає визначення: а) цілей, досягнення яких має забез-
печуватися діяльністю кожного суб'єкта політики; б) не-
обхідних, прийнятних і неприйнятних змін в освітній га-
лузі, що можуть відбуватися в процесі досягнення по-
ставлених цілей; в) необхідних, прийнятних і неприйнят-
них дій кожного суб'єкта політики для досягнення по-
ставлених цілей; г) ресурсів, які можуть або не можуть
бути залучені та використані для досягнення поставле-
них цілей) [1, с. 23].

Отже, освітню політику можна представити як прий-
няття державою правил своєї діяльності щодо системи
освіти та її елементів, наявних між ними взаємозв'язка-
ми, включаючи й саму державу як елемент системи ос-
віти, та здійснення конкретних дій згідно з цими прави-
лами.

Зважаючи на зміст освітньої політики — ухвалення
правил і покладання їх в основу впровадження певної
діяльності — управління має забезпечити реалізацію
цих двох складових. Відповідно до цього, перед управ-
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лінням у галузі освіти висувається дві основоположні
мети. Перша з них полягає у формуванні освітньої пол-
ітики як розробки та ухвалення сукупності певних пра-
вил діяльності, а друга — у здійсненні реальної діяль-
ності на основі цих правил (освітньої політики).

Таким чином, можна твердити, що плідне розроб-
лення освітньої політики неможливе поза контекстом
загальної теорії і практики державного управління.
Адже характерні для сучасності тенденції розвитку
інформаційного суспільства, надають освіті особливо-
го статусу, зумовлюючи тим самим пошуки виважених
форм і методів управління нею, оскільки стихійні та не-
контрольовані соціальні процеси несуть значну загро-
зу стабільності суспільства [3, с. 75].

Згідно з визначенням ЮНЕСКО, управління є про-
цесом, політикою та інституційними засобами, що об-
'єднують значну кількість учасників у сфері освіти. Тоб-
то управління освітою — це не просто система адміні-
стрування та менеджменту в сфері освіти, воно пов'я-
зане з формальними і неформальними процесами, у
рамках яких визначається політика та виділяються її
пріоритети [8, с. 149].

Серед факторів, що зумовлюють і визначають век-
тор розвитку управління освітньою галуззю слід виріз-
няти:

— зовнішні фактори: науково-технічний прогрес,
зміни соціально-економічного стану країни, характер та
особливості управління суспільством, розвиток науки і
теорії управління, соціально-політичні фактори, світо-
вий контекст розвитку освіти;

— внутрішні фактори: зміна освітньої парадигми,
розвиток школи [2, с. 124].

Сучасна система управління освітою в Україні виз-
начена як державно-громадська, яка має враховувати
регіональні особливості і тенденції до зростання ав-
тономії навчальних закладів, конкурентоспроможності
освітніх послуг, передбачати перерозподіл функцій і
повноважень між центральними та місцевими органа-
ми виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання та навчальними закладами [6]. Децентралізація
освіти означає звуження управлінських функцій цент-
ру і розширення їх на місцях, що передбачає розвиток
творчої ініціативи місцевих органів влади та оператив-
не розв'язання регіональних проблем. Відповідно до
теорії державного управління, "децентралізація — це
такий спосіб територіальної організації влади, згідно
з яким держава передає право на прийняття рішень з
певних питань або в певній сфері управлінським струк-
турам локального чи регіонального рівня, органам
місцевого самоврядування, що перебувають поза сис-
темою органів виконавчої влади і є відносно незалеж-
ними від неї" [5].

Актуалізація управління освітньою сферою зумов-
лена також суспільною потребою в освічених спеціалі-
стах, що спричинена рухливістю економічної системи та
науково-технічним прогресом, які суттєво впливають на
ринок праці: змінюються і посилюються потреби в кад-
рах певного освітньо-кваліфікаційного рівня. За цих
умов освіта виконує водночас соціальну та економічну
функції. Соціальна функція освіти полягає в соціально-
му захисті населення від безробіття завдяки наданню
освітніх послуг, які підвищують його конкурентноз-
датність на ринку праці. Згідно з економічною функцією

освіта постає інститутом задоволення потреб галузей
економіки в кадрах певної кваліфікаційної спрямова-
ності. Характерна для сьогодення втрата інтелектуаль-
ного потенціалу дестабілізує та ослаблює країну. З огля-
ду на це, посилюється роль управлінської функції дер-
жави в освітній сфері, належна реалізація якої має за-
безпечити не лише належну розробку освітньої політи-
ки, а й забезпечити ефективність її практичного впро-
вадження.

Становлення ринкових відносин та орієнтація на
розбудову громадянського суспільства зумовили нові
умови функціонування освітньої галузі. Спочатку ці умо-
ви розвивалися в напрямі послідовного посилення ролі
громадської складової в управлінні освітою. Передба-
чалося, що роль держави в управлінні системою освіти
буде поступово знижуватися за рахунок передачі дея-
ких функцій суспільним інститутам і самим освітнім зак-
ладам. Однак традиції та інерція центрального держав-
ного управління зумовили не зниження, а, навпаки, по-
стійне зміцнення та посилення централізованого еле-
менту з поступовим згортанням поля самостійності
освітніх закладів в організаційно-фінансових та майно-
вих аспектах. До того ж, ці процеси супроводжувалися
послідовним вилученням із законодавства положень
щодо державних гарантій пріоритетності освіти і зни-
женням відповідальності держави за цю сферу діяль-
ності.

Як наслідок, маємо низку труднощів, зумовлених
обмеженістю ресурсів у сфері української освітньої
політики, їх нераціональним використанням, хронічним
дефіцитом бюджетного фінансування; повним доміну-
вання одного політичного актора — держави та низь-
ким рівнем активності інших учасників освітньої політи-
ки; існуванням "тіньового сектору" (в оплаті праці,
фінансуванні галузі), неформальних політичних мереж
[4].

Крім того, сучасне українське суспільство висуває
свої вимоги до здійснення освітньої політики, що потре-
бують усебічного врахування на рівні державних органів
управління як під час визначення її провідних цілей, зав-
дань, конкретних дій, так і впровадження засобів реа-
лізації.

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що
сьогодні освіта функціонує як складний соціально-еко-
номічний організм, відіграючи важливу роль у загаль-
ному прогресі суспільства; є однією з найвагоміших га-
лузей трудової і пізнавальної життєдіяльності. Освітня
політика тісно пов'язана з визначенням цілей, завдань,
формулюванням правил, окресленням дій і засобів з
реалізації цілеспрямованої освітньої діяльності. Тобто
освітня політика може бути інтерпретована як діяльність
держави або інших суб'єктів, які можуть здійснювати
вплив на стан освітньої галузі.

Ефективність державної політики в галузі освіти
значною мірою залежить від чіткості, зваженості, реа-
лістичності управлінських рішень, насамперед щодо
визначення цілей і завдань національної системи осві-
ти, конкретизації дій і заходів, спрямованих на їх до-
сягнення. Одним із напрямів підвищення ефективності
управління освітньою галуззю має стати дієва децент-
ралізація, тобто передача низки функцій і повноважень
від вищих органів управління до нижчих. Державні орга-
ни управління мають залишити за собою розробку
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найбільш загальних стратегічних напрямів, а обласні та
районні органи спрямовувати зусилля на вирішення кон-
кретних, фінансових, кадрових, матеріальних, органі-
заційних проблем.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ АБО
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В аспекті національної безпеки держави одним з основ-
них напрямів при формуванні військово-технічної політики
є підтримка та розвиток військово-технічного співробітниц-
тва (ВТС), яке посилює геополітичні позиції держави у світі
та підтримує науково-виробничу базу країни для створен-
ня та забезпечення Збройних Сил (ЗС) озброєнням, військо-
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вою технікою (ОВТ) та іншими засобами. ВТС має двознач-
ний вплив на стан національної, регіональної та світової
безпеки як стабілізуючий, так і дестабілізуючий, через що
зазначена сфера потребує зваженої цілеспрямованої пол-
ітики з боку країн-учасниць. Система ВТС є складною сис-
темою, де постійно виникає необхідність додаткових зусиль
спрямованих на забезпечення більш ефективного ВТС Ук-
раїни з іншими державами, формування єдиного держав-
ного підходу до стратегії та тактики експорту ОВТ, а також
для узгодження міжвідомчих інтересів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз джерельної бази та попередніх досліджень
щодо проблем експорту ОВТ свідчить про те, що провід-
ними вченими В.О. Смірновим, В.М. Бегмою, О.М. Ряб-
цем, В.В. Томчуком, М.П. Ковальскою, В. Кудашкіним,
В.К. Борохвостовим, В.В. Баскаковим як правило, дос-
ліджувалися окремі аспекти даної проблематики [1—
8]. Багато робіт присвячено маркетинговим досліджен-
ням продукції військового призначення та подвійного
використання на регіональних ринках. Набагато менше
робіт присвячено особливостям функціонування самої
системи ВТС.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У даній статті автор надає пропозиції щодо військо-
во-технічного співробітництва України у контексті роз-
ширення номенклатури експорту послуг та товарів
військового призначення та аналізує перспективи ство-
рення промислових кооперацій з компаніями країн
Європейського Союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Внутрішня ситуація в Україні (адміністративна ре-
форма, реформування ЗС, реструктуризація оборонно-
промислового комплексу (ОПК) тощо), а також зміни
воєнно-політичної обстановки в регіоні і світі, пере-
міщення акцентів загроз у воєнній сфері потребують
перегляду підходів до підвищення ефективності менед-
жменту в цій сфері.

Одним з основних показників, що характеризують
роль та участь національного оборонно-промислового
комплексу (ОПК) у забезпеченні потреб ЗС будь-якої
країни, є співвідношення обсягів закупівлі власними
збройними силами ОВТ, що виробляються підприєм-
ствами вітчизняного ОПК (у грошовому вимірі), з обся-
гами продажу зброї іноземним замовникам.

В умовах проголошеного керівництвом держави
курсу на інтеграцію України до Європейського союзу
(далі — ЄС) держава може одержати позитивний ефект
від створення промислових кооперацій з компаніями
країн ЄС, в рамках розвитку ВТС.

Український ОПК сьогодні спроможний виробляти
за замкнутим циклом до 8—12% загальної номенкла-
тури озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), яке
перебуває і яке планується мати на озброєнні ЗС Украї-
ни. Серед можливих шляхів забезпечення ЗС України
потрібним ОВТ, крім власного виробництва, слід роз-
глядати і такі:

— розробка та виробництво ОВТ у співробітництві
з іншими країнами:

— підприємства, які були повністю замкнуті на коо-
перацію з РФ (конструкторська документація, техно-
логії виробництва, складові частини ОВТ та елементна
база тощо) та на збут продукції на ринок РФ, необхід-
но переорієнтувати на реалізацію науково-технологіч-
них набутків світового рівня установ НАН, МОН та про-

відних КБ України при гарантованій державній під-
тримці;

— підприємства, для яких кооперація з РФ не є кри-
тичною, повинні вирішати проблеми розробки та вироб-
ництва ОВТ шляхом міжнародного співробітництва з
одночасним пошуком ринку збуту в Україні, в країнах
ЄС та інших країнах світу;

— ліцензійне виробництво систем озброєння іно-
земного виробництва;

— придбання зразків ОВТ в інших країнах (в тому
числі з використанням механізму лізингу та практики
офсетних угод).

Найпривабливішим шляхом є розробка і виробниц-
тво найскладніших зразків ОВТ у співробітництві з інши-
ми країнами. Спільне виробництво ОВТ у кооперації з
іншими країнами забезпечує, при однозначному змен-
шенні витрат на створення ОВТ. Збереження науково-
технічного і виробничого потенціалів ОПК, надає мож-
ливість розвивати його на пріоритетних напрямах,
сприяє міжнародній інтеграції у сфері ВТП та приско-
рює адаптацію до світових умов і стандартів.

Закупівля західноєвропейських озброєнь може про-
водитися на основі офсетних схем, що передбачають
надання компенсаційних кредитів державі-замовнику
для інвестування в економіку, трансферу технологій. Це
може не тільки оживити деякі важливі для України
цивільні сектори економіки, але і стимулювати розви-
ток цілих галузей. Контракти, що передбачають офсетні
умови, визначають:

— залучення іноземного капіталу у вітчизняні роз-
робки з подальшою реалізацією ОВТ власного вироб-
ництва;

— наявність замовлень для вітчизняної оборонної
промисловості на виробництво (зі субпідрядними уго-
дами) запчастин, деталей, вузлів з перспективою про-
дажу в треті країни;

— "допуск" ОВТ вітчизняного виробництва на
міжнародний ринок зброї, їх просування і продаж че-
рез маркетингову мережу постачальників військової
продукції;

— доступ до ліцензійного виробництва продукції
провідних іноземних розробників;

— залучення вітчизняних науково-дослідних уста-
нов до міжнародних програм розробки нового ОВТ.

Провідні оборонно-промислові корпорації ЄС, на-
самперед такі як BAE Systems (Велика Британія), ЕАDS
(Транс-європейська), Finmeccanica (Італія), Тhales
(Франція), Safran (Франція), DCNS (Франція), Saab
(Швеція), Rheinmetall (Німеччина), Babcock Іnternational
Group (Велика Британія), СЕА (Франція), МВDA (Фран-
ція), Serco (Велика Британія), Соbham (Велика Брита-
нія), ThyssenKrupp (Німеччина), Krauss-Maffeі Wegmann
(Німеччина), Navantia (Іспанія), QinetiQ (Велика Брита-
нія) та ін., що зацікавлені в освоєнні нових ринків озб-
роєнь, можуть продавати Україні деякі види озброєнь
за демпінговими цінами.

Правда, у випадку організації спільних робіт зі ство-
рення новітніх військових систем з країнами ЄС Україні
необхідно усвідомлено враховувати як мінімум три скла-
дові: військово-політичну, економічну і складову спра-
ведливого обороту (juste reteur), якого дотримуються
ці країни.
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Сутністю військово-політичної складової є узгод-
ження з іншими стратегічними партнерами України мож-
ливостей спільного виробництва озброєнь з країнами
ЄС; економічної — забезпечення економічної стабіль-
ності нашої держави, що була б достатньою для довіри
країн-партнерів при спільному виробництві і експлуа-
тації озброєнь. Що ж стосується складової справедли-
вого обороту, то базовим є тверде виконання умови
пропорції: у залежності від частки коштів, що внесла
держава в спільну розробку і виробництво озброєнь,
визначається частина замовлень, що будуть розміщені
на підприємствах ОПК цієї держави.

У випадку закупівлі західноєвропейських озброєнь,
проблем, крім фінансових, практично не існує. Мова йде
про ті галузі, що становлять національний інтерес для
нашої держави, у тому числі в створенні комплектуючих,
запасних частин і систем, необхідних для експлуатації,
ремонту і модернізації існуючих озброєнь ЗС України.

Для України було б вкрай важливо визначитися з
найбільш прийнятними, з економічного погляду, шля-
хами придбання ОВТ на лізинговій основі і з упровад-
женням найбільш ефективних офсетних схем і почати
діалог з можливими країнами-постачальниками з цих
питань. Необхідно також підготувати пропозиції з до-
слідження і розробки космічних систем військового при-
значення для потреб ЗС України, участі України в ство-
ренні загальноєвропейської космічної системи виявлен-
ня, телекомунікації і контролю космічного простору.

Цілком реальним бачиться і поновлення контактів з
західноєвропейськими авіаційними корпораціями щодо
спільного виробництва пасажирських і військово-транс-
портних літаків і їхніх критичних систем, пропонуючи як
свою частку стартового капіталу досвід, "ноу-хау", що
існують, і інтелектуальний потенціал. Швидше за все,
необхідний прозорий діалог щодо придбання Україною
пасажирських лайнерів західноєвропейського вироб-
ництва з використанням офсетних схем і умов доступу
українських підприємств до виробництва авіаційних
комплектуючих для літаків країн.

На даному етапі основні зусилля України мають
спрямовуватися на формування і просування у ЄС ініціа-
тив щодо спільних проектів створення і модернізації
ОВТ. У цьому плані має проводитися робота, спрямова-
на на порозуміння стосовно механізмів організації та
вжиття практичних заходів щодо розвитку ВТС України
з ЄС. Крім того, для забезпечення участі України в
спільних з ЄС проектах зі створення і модернізації ОВТ
Україна має враховувати системи кодифікації, класи-
фікації та стандартизації ОВТ ЄС та НАТО.

Одним із напрямів співробітництва, який може ста-
ти досить перспективним для України, країн Централь-
ної та Східної Європи, які нещодавно вступили до НАТО,
є ремонт та модернізація зразків ОВТ виробництва ко-
лишнього СРСР, що перебувають на оснащенні ЗС цих
країн, а також інших країн світу. Реальність цього на-
пряму полягає в тому, що економічні можливості бага-
тьох європейських країн не дають змоги надати достатні
кошти на закупівлю сучасного ОВТ. Отже, матеріальні
труднощі підштовхують країни Центральної та Східної
Європи до співробітництва між собою та з деякими краї-
нами СНД, у тому числі з Україною, що може грунтува-
тись на таких основних чинниках:

— наявність на озброєнні армій країн Східної та
Центральної Європи, а також інших країн світу великої
кількості зразків ОВТ, які свого часу були куплені або
отримані від СРСР і які неможливо водночас замінити
на інші зразки;

— наявність в Україні близько 40 потужних під-
приємств з ремонту та модернізації практично всієї но-
менклатури зразків ОВТ колишнього радянського ви-
робництва. Підприємств, наукових установ з розробки
та виробництва нових видів озброєнь або їхніх складо-
вих частин. Причому деякі з цих підприємств можна
впевнено назвати унікальними, оскільки визначена но-
менклатура робіт здійснювалася саме на них;

— наявність в Україні напрацювань з ремонту та мо-
дернізації цих зразків ОВТ, у тому числі приведення їх
до стандартів ЄС та НАТО, що неодноразово було про-
демонстровано на міжнародних виставках озброєнь.

Країни, що вступили до НАТО, мають наміри оснас-
тити свої збройні сили західними зразками ОВТ. Однак
сьогодення доводить, що їх наміри далеко не завжди
збігаються із реаліями, головною з яких є брак коштів.

Тому певний час ті зразки ОВТ, що були на осна-
щенні їх армій до вступу до НАТО, залишаться на озб-
роєнні. Разом з тим вони потребують обслуговування,
ремонту, модернізації, та, певною мірою, приведення
до відповідних стандартів.

Виходячи з цього, Україна, поглиблюючи зовнішнь-
ополітичні контакти, в тому числі активізуючи стосунки
з США, спираючись на потужний науковий потенціал та
потенціал ОПК, може запропонувати країнам Східної та
Центральної Європи такі форми промислової коопе-
рації:

— надання допомоги цим країнам у поставках за-
пасних частин, матеріалів та обладнання для ремонту і
модернізації зразків ОВТ, навчання спеціалістів з ремон-
ту та експлуатації;

— спільна з зацікавленими країнами розробка вар-
іантів модернізації зразків ОВТ, що повинні відповіда-
ти стандартам НАТО, та їх втілення у життя на зразках
ОВТ цих країн;

— спільна реалізація відновлених та модернізова-
них зразків ОВТ на світових ринках озброєнь.

Найімовірнішими та можливими для втілення у жит-
тя можуть бути ті варіанти, коли всі роботи здійснюва-
тимуться спільно з зацікавленими країнами. До речі, в
деяких країнах колишнього соціалістичного табору існу-
вала досить потужна промислова база, на якій вироб-
лялися за радянською ліцензією окремі зразки ОВТ:
танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери,
стрілецька зброя тощо. Також ці країни мають власні
напрацювання щодо модернізації радянських зразків
ОВТ та спільні розробки з іншими країнами світу. Се-
ред них, насамперед. Польща, Словаччина, Румунія,
республіки колишньої Югославії. Тому було б доцільно
з ними спільно модернізувати їхні та українські зразки
ОВТ.

На сьогодні основними напрямами розвитку в сфері
ВТС і оборонно-промислової кооперації України з краї-
нами ЄС є такі:

— спільні дослідження, розробка та виробництво
зразків сучасного ОВТ із залученням державних і при-
ватних інвестицій іноземних держав;
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— модернізація ОВТ радянського виробництва, що
перебувають на озброєнні деяких країн, що входять до
складу ЄС, з метою забезпечення їхньої сумісності з
озброєнням ЄОА та НАТО (танки, літаки-винищувачі,
військово-транспортні літаки);

— надання послуг іноземним країнам щодо ремон-
ту ОВТ радянського виробництва;

— спільні дослідження та розробка, спрямовані на
забезпечення безпеки та придатності військового спо-
рядження, боєприпасів, вибухових речовин;

— організація безпечного зберігання, транспорту-
вання та утилізації озброєння, військового споряджен-
ня, боєприпасів і вибухових речовин й створення цілісної
комплексної системи ліквідації боєприпасів і застаріло-
го озброєння з урахуванням залучення передових тех-
нологій утилізації складних видів;

— взаємодія в сфері послуг спеціального призна-
чення;

— взаємодія в сфері контролю за трансфертом
ОВТ;

— взаємодія в сфері стандартизації ОВТ, створен-
ня уніфікованих систем озброєнь для загального вико-
ристання;

— співробітництво в сфері управлінням повітряним
рухом, обміном інформацією про повітряну обстановку;

— співробітництво у сфері спостереження за
підводною обстановкою; участь іноземних країн в кон-
версійних проектах в Україні;

— впровадження єдиної системи класифікації, ко-
дування і каталогізації ОВТ;

— обмін результатами військово-наукових та нау-
ково-технічних досліджень у галузі озброєнь;

— досягнення відповідного рівня сумісності ОВТ
для забезпечення виконання спільних з НАТО операцій
з підтримання миру;

— підтримання проекту "Партнерства заради миру"
щодо знешкодження небезпечних, непридатних до ви-
користання та надлишкових боєприпасів, легкого оз-
броєння і стрілецької зброї в Україні.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, Україна може одержати позитивний
ефект у розвитку свого ОПК здійснюючи ВТС та обо-
ронно-промислову кооперацію зі країнами ЄС. Участь
України у ВТС країн ЄС може стати важливим факто-
ром посилення позицій нашої країни і на світовому рин-
ку озброєнь. ВТС повинно стати способом науково-тех-
нологічної інтеграції ОПК України в світову економіку.
У сфері ВТС, незважаючи на те, що вона є зовнішньо-
політичною діяльністю держави, максимально повинен
бути присутній прагматизм і однакове відношення до
закордонних партнерів з безумовним врахуванням на-
ціональних інтересів України в галузі забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні транскордонні глобальні виклики та загрози,

насамперед військові конфлікти та протистояння у світі,
численні загрози переміщення через національні державні
кордони зброї масового ураження та неконтрольованих
ядерних технологій, міжнародний тероризм, транскордон-
на організована злочинність, незаконна міграція та кон-
трабанда зумовлюють всю світову спільноту до пошуку та
упровадження ефективних важелів та механізмів протидії
злочинам транскордонної спрямованості. Для більшості
країн світу на сьогодні надійна охорона та захист націо-
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нальних державних кордонів від глобальних транскордон-
них викликів та загроз є одним із стратегічних пріоритетів
політики національної безпеки. Заходи із охорони та за-
хисту національних державних кордонів запроваджують-
ся у форматі реалізації заходів прикордонної політики
кожної держави.

Аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації
прикордонної політики дає підстави стверджувати, що її
пріоритетним завданням є організація надійної охорони та
оборони державного кордону з метою попередження та
ефективної нейтралізації транскордонних глобальних вик-
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ликів та загроз у прикордонній сфері, захисту сувереніте-
ту та територіальної цілісності держави та недоторканості
її кордонів.

Питання формування та реалізації ефективної прикор-
донної політики на сьогодні є вкрай актуальними завдан-
ням національної безпеки України у зв'язку із військовою
агресією Російської Федерації на суверенну територію Ук-
раїни. Так, Рішенням Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 27 серпня 2014 року "Про невідкладні захо-
ди щодо захисту України та зміцнення її обороноздат-
ності", затвердженого Указом Президента України від 24
вересня 2014 року [1] визначено комплекс невідкладних
заходів із зміцнення прикордонної безпеки держави. Реа-
лізація заходів із зміцнення прикордонної безпеки, на нашу
думку, буде більш ефективною у разі урахування компе-
тентними органами державної влади України кращого
світового досвіду формування та реалізації прикордонної
політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню зарубіжного досвіду з питань формування
та реалізації прикордонної політики присвячені розробки
фахівців наукової школи Державної прикордонної служ-
би, зокрема: О.В. Ананьїна, О.А. Біньковського, М.М. Лит-
вина, Б.М. Марченка, А.В. Махнюка, О.Г. Мельникова,
А.В. Мисика, В.О.Назаренка, Б.М. Олексієнка, В.М. Сер-
ватюка, А.С. Сіцінского, В.К. Плешка, П.А. Шишоліна та
ін.

Водночас, нагальною потребою сьогодення є вивчен-
ня кращого світового досвіду з формування та реалізації
прикордонної політики щодо захисту суверенітету, тери-
торіальної цілісності та недоторканості національних дер-
жавних кордонів в умовах військової інтервенції з боку
інших держав. Це актуальне наукове завдання обумовле-
но ускладненням ситуації у сфері безпеки державного кор-
дону України внаслідок тривалого втручання Російської
Федерації у внутрішні справи нашої держави.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснити аналіз зарубіжного досвіду

формування та реалізації прикордонної політики, що спря-
мована на захист суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканості національних державних кордонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення зарубіжного досвіду формування та реалі-

зації прикордонної політики в умовах військової інтервенції
з боку інших держав є необхідним для України, задля:

— захисту державної території та національних кор-
донів від військової інтервенції з боку суміжних держав;

— протидії територіальним претензіям з боку суміж-
них держав;

— недопущення незаконної зміни проходження лінії
державного кордону, проведення робіт із односторонньої
демаркації кордону із суміжними державами;

— боротьби із розвідувально-підривною діяльністю
спеціальних служб, протидії терористичним, екстремістсь-
ким та сепаратистським проявам на державному кордоні;

— проведення заходів із відновлення захопленої у ході
бойових дій лінії державного кордону та встановлення єди-
ного юридичного титулу на суверенну територію держави;

— забезпечення функціонування та захисту пунктів
пропуску та прикордонної інфраструктури в умовах
військових дій тощо.

Проведений нами аналіз зарубіжного досвіду форму-
вання та реалізації прикордонної політики дозволив
здійснити її типологічну класифікацію. Нами встановлено
три типи прикордонної політики, а саме:

1) перший тип прикордонної політики передбачає охо-
рону та оборону національних державних кордонів пере-
важно військовими силами та засобами. Таку політику
фахівці у сфері прикордонної безпеки називають "політи-
кою прикордонних бар'єрів";

2) другий тип прикордонної політики спрямований на
колективний захист національних державних кордонів
спільно із суміжними державами. Така прикордонна полі-
тика має назву "політика захисту державних кордонів
спільними зусиллями";

3) третій тип прикордонної політики передбачає
здійснення захисту національних державних кордонів над-
національним органом з питань прикордонної безпеки.
Така прикордонна політика має назву "політика спільного
прикордонного простору".

Охарактеризуємо вищезазначені типи прикордонної
політики держав світу більш докладніше.

Так, "політика прикордонних бар'єрів" упроваджуєть-
ся державами світу з метою захисту суверенної території
держави, недоторканості національних державних кор-
донів в умовах військової інтервенції з боку суміжних дер-
жав, або потенційної загрози такої інтервенції. Характер-
ними особливостями зазначеної прикордонної політики є:

— забезпечення постійної бойової готовності
підрозділів охорони та оборони державного кордону до
дій із захисту суверенної території держави від раптового
збройного вторгнення суміжної держави військовими си-
лами та засобами;

— охорона та оборона державних кордонів потужни-
ми угрупуваннями військових сил та засобів;

— забезпечення значної військової присутності у при-
кордонних регіонах із суміжними державами;

— недопущення прориву через державний кордон
військових підрозділів суміжної держави, інших військо-
вих груп та озброєних порушників державного кордону;

— ужорсточення або припинення прикордонно-митно-
го контролю із суміжною державою та функціонування
прикордонної інфраструктури;

— активне використання оперативних, розвідуваль-
них, контррозвідувальних та інших спеціальних заходів;

— створення потужної та розгалуженої системи інже-
нерних споруд та загорож, мінування частини державного
кордону.

Зазначимо, що "політику прикордонних бар'єрів" дек-
ларують у своїх оборонних доктринах значна кількість
країн світу, зокрема Індія, Саудівська Аравія, Пакистан,
Північна Корея та Ізраїль.

Отже, наведемо характерні приклади упровадження
вищезазначеної "політики прикордонних бар'єрів".

Встановлено, що Індія захищаючи спільні ділянки дер-
жавного кордону з Пакистаном, Бангладеш та Бірмою ос-
новну увагу приділяє військовим заходам із охорони та
оборони зазначених ділянок державного кордону. При
цьому основне військове призначення цих заходів поля-
гає у фізичному знищенні порушників державного кордо-
ну, що намагаються незаконно потратити на територію
держави. Для підвищення надійності охорони та оборони
національного державного кордону, Індією на більшості
ділянок із суміжними країнами встановлено розгалужену
систему інженерно-технічних споруд та загорож, а також
сенсорні прилади контролю за рухом, які частково елект-
рифіковані та заміновані.

У Саудівська Аравії охорону та оборону спільних діля-
нок державного кордону з Іраком та Єменом здійснюють
Королівські сухопутні війська. Зазначені ділянки держав-
ного кордону оснащено сигналізаційними приладами та за-
горожами, які частково заміновані та електрифіковані, що
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унеможливлює безконтрольний перетин державного кор-
дону Саудівської Аравії.

Прикордонні війська Північної Кореї у взаємодії із
Військово-морськими силами здійснюють захист спільної
ділянки державного кордону із Південною Кореєю. Заз-
начені військові формування здійснюють також і протиде-
сантну оборону у взаємодії з трьома армійськими корпу-
сами, береговими ракетно-артилерійськими частинами та
бойовим авіаційним командуванням ВПС та ППО країни.
Встановлено, що спільна ділянка кордону між Північною
та Південною Кореєю є найбільш захищеним державним
кордоном у світі, на якому зосереджено близько 2 млн
військовослужбовців.

Акцентуємо увагу на тому, що найбільш характерним
прикладом упровадження "політики прикордонних
бар'єрів" є досвід Держави Ізраїль з охорони та оборони
національного державного кордону. Так, з моменту ство-
рення Ізраїлю 14 травня 1948 року [2], держава була ви-
мушена неодноразово вести бойові дії із суміжними краї-
нами з метою захисту свого суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканості національного державного
кордону. За свою нетривалу історію, Держава Ізраїль по-
стійно знаходиться у стані бойових дій з арабськими краї-
нами, що постійно намагаються посягнути на суверенітет
та територіальну цілісність держави, категорично запере-
чуючи навіть саму ідею існування єврейської держави. Сьо-
годні державний кордон Ізраїлю на всій його протяжності
має різний політико-правовий статус, що обумовлює чис-
ленні прикордонні конфлікти із суміжним державами. Су-
часна прикордонна політика Ізраїлю зумовлюється необ-
хідністю постійного ведення бойових дій із суміжними
арабськими країнами, що постійно намагаються посягну-
ти на суверенітет та територіальну цілісність держави.

Таким чином, "політика прикордонних бар'єрів" являє
собою комплекс режимних, оперативних, військових, інже-
нерно-технічних та спеціальних заходів, що спрямовують-
ся державами на забезпечення постійної бойової готов-
ності військових підрозділів для охорони та оборони дер-
жавного кордону, створення розгалуженої системи інже-
нерних споруд та загорож з метою захисту суверенної те-
риторії держави від збройного вторгнення, недопущення
проникнення на територію держави військових підрозділів
суміжної держави, інших військових груп та озброєних по-
рушників державного кордону.

Другий тип прикордонної політики спрямований на ко-
лективний захист національних державних кордонів
спільно із суміжними державами. Така прикордонна пол-
ітика має назву "політика захисту державних кордонів
спільними зусиллями". Характерними ознаками зазначе-
ної прикордонної політики є:

— упровадження із суміжними державами комплексу
політико-дипломатичних, військових, інженерних та інших
заходів з метою убезпечення спільної ділянки державно-
го кордону;

— проведення скоординованих спеціальних заходів із
охорони та оборони спільної ділянки державного кордо-
ну, підтримання його режиму, упровадження спільного при-
кордонно-митного контролю, розбудова пунктів пропуску
та прикордонної інфраструктури;

— створення із суміжними державами єдиної системи
попередження та нейтралізації злочинів транскордонної
спрямованості, а саме: міжнародному тероризму, транс-
кордонній організованій злочинності, незаконній міграції,
контрабандній та іншій протиправній діяльності на кордоні;

— організація двостороннього прикордонного співро-
бітництва та надання допомоги у прикордонних питаннях
суміжними країнами;

— забезпечення ритмічного функціонування пунктів
пропуску та комфортного перетинання спільного держав-
ного кордону, розвиток прикордонних територій тощо.

Найбільш характерним прикладом упровадження "пол-
ітики захисту державних кордонів спільними зусиллями" є
охорона та оборона сухопутної ділянки спільного держав-
ного кордону між США та Канадою, що має найбільшу про-
тяжність у світі — 8 900 км. Саме ця прикордонна політика
обох держав здійснюється на підставі спільної системи при-
кордонного контролю над транскордонними потоками, яка
була створена на підставі Декларації щодо "розумного"
кордону від 12.12.2001 року [3].

Дана прикордонна політика передбачає координацію
спільних зусиль між США та Канадою у таких питаннях:

— спільної охорони американсько-канадської сухо-
путної ділянки кордону, упровадження системи спільного
патрулювання, прикордонно-митного контролю та оцінки
ризиків щодо протиправної діяльності на кордоні;

— організації захисту прикордонних регіонів та
спільного державного кордону від терористичних атак;

— організації протидії незаконній міграції, контра-
бандній та іншій протиправній діяльності на спільному кор-
доні;

— ужиття комплексних скоординованих заходів із
міграційних, візових питань та питань щодо надання при-
тулку;

— організації контролю за перебуванням іноземців на
територіях США та Канади;

— організації спільного контролю за безпекою у пун-
ктах пропуску для авіаційного сполучення;

— проведення спільних розслідувань щодо обставин
порушення кордону.

Таким чином, "політика захисту державних кордонів
спільними зусиллями" являє собою комплекс політико-дип-
ломатичних, режимних, військових, інженерних та інших
заходів, що упроваджуються із суміжними державами зад-
ля проведення скоординованих заходів із охорони та обо-
рони спільної ділянки державного кордону, підтримання
його режиму, упровадження спільного прикордонно-мит-
ного контролю, розбудови пунктів пропуску та прикордон-
ної інфраструктури, а також створення ефективної систе-
ми щодо протидії злочинам транскордонної спрямованості.

Третій тип прикордонної політики спрямований на уп-
ровадження державами колективних механізмів охорони
та оборони національних державних кордонів у багатос-
торонньому форматі спільними зусиллями. На сьогодні ця
прикордонна політика упроваджена країнами Європейсь-
кого Союзу та має назву "політика спільного прикордон-
ного простору". Характерними ознаками зазначеної пол-
ітики є:

— упровадження державами системних рішень в га-
лузі управління із забезпечення безпеки зовнішніх кор-
донів країн-членів ЄС, гармонізація національних законо-
давств країн з питань прикордонної політики;

— створення та забезпечення функціонування полі-
тичних, військових, оперативних, безпекових, спеціальних
та інших наднаціональних механізмів прикордонної пол-
ітики з охорони зовнішнього кордону ЄС;

— упровадження єдиної прикордонної політики, пра-
вил та процедур охорони та захисту внутрішніх кордонів
ЄС;

— утворення спільного прикордонного простору шля-
хом забезпечення прикордонної безпеки на зовнішніх кор-
донах Європейського Союзу;

— проведення спільних міждержавних операцій з при-
кордонного контролю, імміграційного контролю та ре-
адмісії осіб;
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— скасування будь-яких видів контролю на внутрішніх
кордонів Євросоюзу, ужорсточення прикордонного та
візового режиму на зовнішніх кордонах ЄС;

— проведення системного аналізу ризиків та вжиття
адекватних заходів із мінімізації протиправної діяльності
на зовнішніх кордонах ЄС;

— організація проведення спільних розслідувань про-
типравної діяльності на кордонах ЄС;

— створення наднаціонального органу Європейсько-
го Союзу, що має компетенцію у питаннях управління опе-
ративним співробітництвом із охорони зовнішнього кор-
дону країн-членів Європейського Союзу.

Акцентуємо увагу на тому, що сьогодні наднаціональ-
ним органом Європейського Союзу, що має компетенцію
у питаннях управління оперативним співробітництвом із
охорони зовнішнього кордону країн-членів ЄС є Агентство
з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх
кордонах країн-членів ЄС (FRONTEX). Агентство створе-
не Постановою керівників країн-членів Європейського Со-
юзу від 26 жовтня 2004 року, воно має статус юридичної
особи, а його штаб-квартира знаходиться в місті Варшава,
Республіка Польща. Виконавчий директор Агентство з уп-
равління оперативним співробітництвом на зовнішніх кор-
донах країн-членів ЄС обирається на засіданні представ-
ників прикордонних служб країн-членів Європейського
Союзу [4].

Основними завданнями Агентства з управління опера-
тивним співробітництвом на зовнішніх кордонах країн-
членів ЄС (FRONTEX) є:

— координація співробітництва між країнами-члена-
ми ЄС у справах управління зовнішнім кордоном;

— об'єднання зусиль країн ЄС в організації прикор-
донного контролю, а також контролю за дотриманням
стандартів в облаштуванні зовнішнього кордону і несен-
ням прикордонної служби;

— сприяння країнам-членам ЄС у підготовці спе-
ціалістів прикордонної служби, встановлення єдиних стан-
дартів підготовки з урахуванням обстановки на зовнішнь-
ому кордоні Європейського Союзу і тенденції його розвит-
ку;

— сприяння країнам-членам Європейського Союзу в
організації і проведенні спільних операцій з протидії неза-
конній міграції та іншій протиправній діяльності;

— надання допомоги країнам-членам Європейського
Союзу в ситуаціях, які потребують загальної технічної і опе-
ративної допомоги на зовнішніх кордонах;

— координація заходів з депортації із країн-членів
Європейського Союзу незаконних мігрантів (питання ре-
адмісії);

— організація співробітництва з прикордонними
відомствами третіх країн.

Таким чином, "політика спільного прикордонного про-
стору" являє собою комплекс політико-дипломатичних, ре-
жимних заходів, що упроваджуються державами на над-
національному рівні щодо спільної охорони та оборони на-
ціональних державних кордонів та зовнішнього кордону
Європейського Союзу. Особливостями цієї політики є те,
що кожна держава делегує свої права з охорони держав-
ного кордону наднаціональній структурі — Агентству з уп-
равління оперативним співробітництвом на зовнішніх кор-
донах країн-членів ЄС (FRONTEX), що відповідає за опе-
ративне співробітництвом на зовнішніх кордонах країн-
членів ЄС.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що надійна

охорона та захист національних державних кордонів,

організація і упровадження ефективного прикордонно-
митного контролю, створення дієвих механізмів протидії
транскордонним злочинам є ключовими стратегічними
пріоритетами прикордонної політики для більшості країн
світу.

Аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації
прикордонної політики дає підстави стверджувати, що її
стратегічними завданнями у цій сфері є попередження та
ефективна нейтралізація транскордонних глобальних вик-
ликів та загроз у прикордонній сфері, організація надійної
охорони та оборони державного кордону з метою захисту
суверенітету та територіальної цілісності кожної держави,
недоторканості її кордонів.

Доведено, що питання формування та реалізації ефек-
тивної прикордонної політики є сьогодні вкрай актуальни-
ми завданням забезпечення національної безпеки Украї-
ни у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики, є на наш погляд проведення подальших наукових по-
шуків щодо вивчення кращого світового досвіду форму-
вання та реалізації прикордонної політики в умовах
військової інтервенції з боку інших держав.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У порядку денному XXI ст., що був прийнятий на

конференції з навколишнього середовища і розвитку у
1992 році (Ріо-де-Жанейро), держави домовилися, що
уряди співпрацюючи з міжнародними організаціями,
повинні схвалити національні стратегії, які мають базу-
ватися на імплементації рішень, прийнятих під час цієї
зустрічі [16]. ЄС одним з перших почав впроваджувати
в життя рішення цього саміту як на регіональному, так і
на національному рівні. Наразі вже можна констатува-
ти прийняття стратегічних документів з імплементації
сталого розвитку (а відповідно й екологічних імператив)
в усіх державах-членах ЄС. Важливим є той факт, що
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заходи з їх впровадження формують низку засад еко-
логічного врядування. Їх вивчення має значний практич-
ний інтерес для України, адже загалом як ЄС, так і ба-
гато країн-членів, демонструють значні успіхи у пере-
ході на модель екологічно-збалансованого розвитку,
що досягається завдяки формуванню ефективних
управлінських механізмів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових джерел і публікацій дає змогу кон-
статувати, що проблеми формування державного управ-
ління на шляху до сталого розвитку повстали доволі
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давно. Розгляду питань сталого розвитку, аналізу та
розробці стратегій його впровадження присвячена низ-
ка наукових публікацій як вітчизняних, так і закордон-
них науковців, зокрема: І.А. Грицяк, О.В. Олефіренко,
Д.О. Ветвицький, В.О. Мариненко — у своїх досліджен-
нях приділяють увагу загальним засадам державного уп-
равління у сфері сталого розвитку, як на теренах ЄС,
так і в Україні, [3; 4; 6]; інші науковці такі, як О.Г. Біло-
ус, Ю.М. Мацейко, Т.Ю. Перга, — розглядають сталий
розвиток в умовах глобалізаційних процесів [1; 8].Та-
кож слід зазначити, що в ЄС постійно здійснюється пуб-
лікація оціночних звітів з впровадження стратегії ста-
лого розвитку і ці дркументи становлять весоме джере-
ло нашого дослідження [12, 14, 15]. Але розгляд фор-
мування стратегій сталого розвитку, як механізму еко-
логічного врядування, не притаманно цим досліджен-
ням. Аналіз свідчить, що саме стратегії сталого розвит-
ку на національному рівні маютьяскравий управлінсь-

кий потенціал, зокрема інструменти їх реалізації є
досить ефективними механізмами управління в еко-
логічній сфері. Тому вивчення цього аспекту є акту-
альним завданням вітчізняної науки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних аспек-

тівекологічного врядування в країнах-членах ЄСв
контексті сталого розвитку та розгляд механізмів,
за допомогою яких впроваджуються стратегії ста-
лого розвитку на національному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією з особливостей політики ЄС є розумін-
ня того, що досягнення сталості в національному
розвитку вимагає стратегічного підходу, який є дов-
готривалим та має постійно інтегруватися в низку
різних процесів на горизонтальному та вертикаль-
ному рівні. Він пронизує всю роботу з розбудови
імплементаційної структури, елементи якої є не-
від'ємними складовими екологічного врядування.

Важливо наголосити, що національні стратегії
сталого розвитку держав-членів ЄС ставлять за мету
досягнення кращої координації політики та інтегра-
цію: по горизонталі (у всіх секторах політики); по
вертикалі (на політичних та адміністративних рівнях,
а також територіально); у просторі (у часі); з багать-
ма секторами суспільства (державного, приватно-
го, наукових кіл, громадського суспільства).

У діяльності ЄС вони також є інструментами для
амбітнього реформування управління, що полягає
у поєднанні кращого регулювання з принципами
сталого розвитку. Вони сприяютьпоетапній транс-
формації процесу розробки національної політики
в напрямку більш мережевого управління та бага-
торівневості; розвитку відкритості, прозорості та
участі зацікавлених сторін; удосконаленню процесів
управління знаннями для прийняття рішень [10].

Європейський досвід прийняття стратегій стало-
го розвитку відноситься до початку 1990-х років.
Так, у Швеції та Великобританії такі стратегіїї були
прийняті у 1994 р., у Франціїї — 1998 р., у Бельгії
2000-м р.Однак більшість країн-членів ЄС розроби-

ли свої перші стратегії в рамках підготовки до Все-
світньої зустрічі на вищому рівні, що пройшла в Йога-
несбурзі у 2002 р. Після неї багато європейських країн
також почали перегляд своїх національних стратегій. У
2006 р. таке "оновлення" відбулось у Данії, Норвегії,
Португалії, Румунії, Іспанії та Швейцарії, у 2009 — 2010
рр. — в Бельгії, Чехії, Франції, Литві та Люксембурзі.
Загалом, станом на 2013 р. вже 23 країни-члени ЄС роз-
робили національні стратегії сталого розвитку.

Варто підкреслити, що від самого початку роботи в
цьому напрямі держави-члени ЄС взяли до уваги не-
обхідність координувати різні сфери політики. Деякі
країни навіть заснували для цього спеціальні інституції,
що позитивно вплинуло на розробку та прийняття стра-
тегій. Як правило, цей процес здійснювався міжмініс-
терськими органами, до яких було включено представ-
ників різних відомств, що забезпечило ефективні зв'яз-
ки з іншими міністерствами та координацію роботи [9].

Таблиця 1. Органи відповідальні за впровадження

стратегії сталого розвитку в ЄС

Країна Інституційне закріплення 

Австрія - Федеральне міністерство сільського та лісового 

господарства, охорони навколишнього середовища та 

управління водними ресурсами  
- Федеральна канцелярія 

Бельгія - Міністр (Державний секретар) зі сталого розвитку 

Хорватія - Міністерство навколишнього середовища та охорони 

природи 

Чехія - Державна рада з питань сталого розвитку 

Данія - Міністерство охорони навколишнього середовища 

Естонія - Апарат Уряду 

Фінляндія - Секретаріат FNCSD (Генерального секретаря, 
заступника Генерального секретаря і помічника) в 

Міністерстві навколишнього середовища. 

Франція - Міністерство екології, сталого розвитку та 

енергетики 

Німеччина - Федеральна канцелярія 

Угорщина - Національна рада зі сталого розвитку +  

Міністерство сільського розвитку 

Ісландія - Міністерство з охорони навколишнього середовища 

Італія - Міністерство з питань навколишнього середовища, 
земельних і морських справ 

Латвія - Міжгалузевий координаційний центр (в прямому 
підпорядкуванні прем'єр-міністра) 

Литва Міністерство охорони навколишнього середовища 

Люксембург - Міністерство сталого розвитку та інфраструктури 

(Міністерство охорони навколишнього середовища) 

Чорногорія - Відділ з підтримки Національної ради зі сталого 

розвитку (NCSD) в Міністерстві сталого розвитку та 

туризму 

Польща - Міністерство охорони навколишнього середовища  

- Міністерство регіонального розвитку  

- Канцелярія прем'єр-міністра 

Португалія - Міністерство сільського господарства, моря, охорони 

навколишнього середовища та територіального 

планування 

Румунія - Міністерство екології та кліматичних змін 

Словенія - Міністерство економічного розвитку і технологій  

- Інститут макроекономічного аналізу та розвитку 

Іспанія - Міністерство сільського господарства, 

продовольства та навколишнього середовища 

Швейцарія - Федеральне відомство з просторового розвитку 

(АРЄ) 

Нідерланди - Залежить від урядового рівня:  

на національному рівні є міністр охорони 

навколишнього середовища 

Великобританія - Департамент навколишнього середовища, 

продовольства і сільського господарства (DEFRA) 
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Перелік інституцій відповідальних за впровадження
стратегій зі сталого розвитку в державах-членах ЄС
представлений в таблиці 1 [13, c.17].

Однією з головних умов ефективного впроваджен-
ня завдань стратегій сталого розвитку в ЄС є узгодже-
на робота і співпраця різних інституцій.

Для цього ЄС розробив і розвиває механізми гори-
зонтальної та вертикальної інтеграції і, як свідчить
аналіз документів на національному рівні, вони сприя-
ють більшій координаційній роботі відповідних інститу-
цій.Розглянемо їх детальніше.

Механізми вертикальної інтеграції
Ці механізми передбачають інтеграцію стратегій та

політики на різних рівнях управління (від регіонально-
го до національного та локального).

Наприклад, досить поширеними вертикальні інтег-
раційні механізми є у Швейцарії. Зв'язок між федераль-
ним, регіональним та локальним рівнем здійснюється в
рамках "Форуму сталого розвитку", що був створений
в 2001 р. з ініціативи Федерального відомства з питань
просторового розвитку. До своєї роботи цей Форум за-
лучає представників кантонів і міст, а зустрічі його учас-
ників проходять два рази на рік. Форум присвячений
обміну інформацією про поточні та нові проекти стало-
го розвитку і плани, моніторинг, сприяння можливості
участі в цьому проекті широких верств суспільства.

У Латвії, наприкрад, Національна Рада розвитку
служить координатором між національним і субнаціо-
нальним рівнем. Державні органи та регіональні уста-
нови планування є членами цієї Ради, яку очолює
Прем'єр міністр країни.

У Фіняндії з метою поліпшення координації політи-
ки сталого розвитку між національними та субнаціональ-
ними рівнями Фінська національна комісія зі сталого
розвитку в червні 2007 р. створила новий підкомітет, що
опікується розвитком цієї політики на регіональному та
місцевому рівнях. До його компетенції входить сприян-
ня впровадженню сталого розвитку у регіональних та
місцевих адміністраціях,та їх співпраця один з одним і з
національним урядом. В якості спеціального завдання
підкомітет покликан сприяти реалізації національної
стратегії сталого розвитку та ініціювати процес націо-
нальної політики в цій сфері. Як правило, підкомітет
проводить близько 4-х засідань на рік, а постійна робо-
та відбувається в його робочих групах.

Ряд країн пішов ще далі і легалізував механізмивер-
тикальної інтеграції. Серед них Хорватія та Словенія.

Так, в Хорватії механізми вертикальної інтеграції
описані в Законі про захист навколишнього середови-
ща (ОГ 110/07), що передбачає відповідальність за ста-
лий розвиток на різних політичних рівнях, в тому числі,
і для національного уряду, округів, міст та інших відпо-
відальних державних службовців зацікавлених сторін.
Ця відповідальність регулюється на основі документів
щодо сталого розвитку і охорони навколишнього сере-
довища, також у докуметах найвищого рівня — Плані з
охорони навколишнього середовища, Стратегії з Охо-
рони навколишнього середовища, Програмі та звіті про
стан навколишнього середовища [13, c. 20].

Механізми горизонтальної інтеграції
Горизонтальна інтеграція відображає співробітниц-

тво між різними відомствами, міністерствами та іншими

адміністративними органами на національному рівні
щодо впровадження політики сталого розвитку. Як пра-
вило, європейські країни розробляють різні форми
міжміністерської та міжвідомчої координації і імплемен-
тації цілей національних стратегій сталого розвитку.
Формат цих механізмів різниться: міжвідомчі групи (Ес-
тонія), комісії (Бельгія), комітетів (комітет зі сталого
розвитку в Австрії або комітет державних секретарів у
Німеччині), мереж (міжвідомча мережа секретарів у
Фінляндії).

З точки зору організаційної структури, механізми
горизонтальної інтеграції можна поділити на три групи:

1. Міжвідомчі органи на політичному рівні.
Мова йде про міжвідомчі структури під головуван-

ням політиків та посадовців високого рівня. Яскравим
прикладом у цьому контексті є Німеччина. Так, з 2002
р. в Німеччині існує державний комітет Секретарів зі
сталого розвитку. Він є високопоставленим органом, що
виконує функції координації і моніторингу та вирішує
питання стратегії і її подальшого розвитку, а особливо
імплементації. Цей комітет складається з державних
секретарів від усіх міністерств та очолюється головою
Федеральної канцелярії. Очевидно, що відповідальність
у цьому випадку покладаєтьсяне лише на міністерства,
але й на канцелярію. На нашу думку, саме цей механізм
є ключовим фактором успіху у впровадженні сталого
розвитку, зокрема екологічних цілей у Німеччині.

2. Міжвідомчі органи на адміністративному рівні.
Учасниками цієї групи механізмів горизонтальної

інтеграції є представники національних управлінь
(міністерств) під керівництвом міністерства охорони
навколишнього середовища (наприклад, у Фінляндії,
Франції та Люксембурзі). Показовим у цьому відношенні
є досвід Фінляндії. У цій країні робота національної
комісії зі сталого розвитку готується міжвідомчим сек-
ретаріатом, який працює, як мережа, і складається з 20-
ти представників від різних міністерств, кожен з яких
відповідає за підготовку певної сфери згідно зі своєї
компетенцією в конкретних питаннях. Секретар та зас-
тупник генерального секретаря є виходцями міністер-
ства з охорони довкілля.

3. Гібридні режими.
При цій формі співпраці, активно залучаються заці-

кавлені сторони та громадськість, зокрема неурядові
організації, наукові кола, представники громадянського
суспільства. Наприклад, у Чехії державна Рада зі ста-
лого розвитку відповідає за координацію вироблення
політики серед центральних органів на міжвідомчій
основі. Представники всіх міністерств та основних за-
цікавлених сторін беруть участь в різних структурах ко-
мітетів Ради та в робочих групах.

Таким чином, аналіз механізмів засвідчив, що на-
явні механізми застосовуються однаковою мірою, але
мають певні особливості застосування в залежності від
національних потреб.

Порібно наголосити, що надзвичайно важливим еле-
ментом екологічного врядування в країнах-членах ЄС є
впровадження сталого розвитку, зокрема його еколо-
гічної складової, шляхом оцінки та огляду прогресу у
реалізації стратегій. Одним з конкретних механізмів
цього є моніторинг, що здійснюється на основі відпові-
дних індикаторів (наприклад, система еко-індикаторів
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Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР), система індикаторів сталого розвитку розроб-
лена Комісією зі сталого розвитку ООН,Система еко-
лого-економічного обліку (СЕЕО)).

Більшість держав-членів ЄС розвивають індикато-
ри сталого розвитку паралельно до розробки та впро-
вадження відповідних стратегій. У деяких країнах їх
кількість є невеликою і варіюється від 15 — у Франції
до 19 — у Норвегії, хоча в Італії вона складає — 150, а
в Угорщині — 155. Однак загалом, в середньому,
кількість таких індикаторів на національному рівні об-
межується 70—100. У кількох країнах за процес моні-
торингу та розробки таких індикаторів відповідають на-
ціональні офіси зі статистики, наприклад в Естонії,
Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Швеції та Швей-
царії. В інших країнах відповідне завдання покладене
на різноманітні структури [14].

Великої уваги заслуговує те, що держави-члени ЄС
намагаються забезпечити широкий консенсус та парт-
нерство у справах сталого розвитку, що є однією з ха-
рактерних рис екологічного врядування в цьому регіоні.
Мова йде про максимально широку участь громадсь-
кості та різноманітні консультації, що складають їх ос-
нову. Так, майже в усіх країнах-членах ЄС створено
діючі інституційні структури, які сприяють залученню
громадськості до процесу обговорень та прийняття
рішень. Не меньш важливу роль відіграють і консуль-
тації громадськості, що приймають таку форму, як
публічні слухання, тематичні і секторальні робочі гру-
пи, конференції, відкриття веб-сайтів, що дозволяє гро-
мадськості піднімати різні питання, коментувати різні
події в екологічній сфері та щодо імплементації стало-
го розвитку, а також пропонувати свої зауваження та
ідеї з відповідних аспектів [1; 2]. Головна запорука усп-
іху цього інструменту екологічного врядування — своє-
часність, адже будь-які проекти та рішення мають об-
говорюватися ще на стадії підготовки, а не реалізації.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Кожна держава розробляє власні відмінні від інших
механізми екологічного врядування, наявні горизон-
тальні та вертикальні моделі інтеграції. В системі го-
ризонтальної інтеграції виділяємо три групи режимів:
міжвідомчі органи на політичному рівні, міжвідомчі
органи на адміністративному рівні та гібридні режими
(змішані). З метою оцінювання та моніторингу резуль-
татів ефективності впровадження екологічного вряду-
вання, застосовується низка різних індикаторів у
різних державах-членах ЄС. Вивчення механізмів та
запровадження окремих елементів екологічного вря-
дування держав-членів ЄС, а саме: міжвідомчі групи на
найвищому політичному рівні та гібридні режими за
участю органів державної влади, громадськості, нау-
кових кіл та бізнесу, їх запровадження в Україні спри-
ятиме підвищенню ефективності державної політики у
сфері довкілля.

Таким чином, однією з особливостей екологічно-
го врядування в державах-членах ЄС є тісний зв'язок
зі сталим розвитком. Тому прийняття та імплемента-
ція стратегій сталого розвитку, ключовим елементом
яких є покращення стану довкілля, є важливим еле-

ментом формування відповідної системи в ЄС. Його
специфічною рисою є використання та розвиток
новітніх механізмів співпраці різних установ та струк-
тур на горизонтальному та вертикальному рівні,
здійснення постійного моніторингу та оцінки цього
прогресу, залучення широкого кола учасників. Ці еле-
менти вже зарекомендували себе як такі, що мають
високий ступінь практичного застосування в держа-
вах-членах ЄС, тому досвід їх впровадження доціль-
но вивчати і використовувати найбільш позитивні
апектив Україні. Це може стати предметом наших по-
дальших розвідок.
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