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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ПРАКТИКЕ ДОЛГОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Рассмотрено особенности использования стратегических портфельных стандартов в практике 

долгового менеджмента разных стран. 
Ключевые слова: долговой портфель государства, долговая политика, стратегические портфельные 

стандарты, долговой менеджмент.  
The problems of implementing strategic portfolio standards in the practice of debt management in different 

countries. 
Key words: debt portfolio, debt policies, strategic portfolio standards, debt management. 
 

Современной признаком экономической жизни является увеличение масштабов 
влияния рисков на финансово-экономические процессы, в частности, на сферу долговых 
заимствований государства. При таких условиях государственный долговой менеджмент 
объективно претерпел существенных коррективов: всестороннее научно обоснованный 
анализ рисков, стратегическое и оперативное управление ими стали ключевой задачей 
учреждений, осуществляющих управление долговым портфелем государства (так 
называемые долговые офисы).  

Государственный долговой риск-менеджмент находится в Украине на стадии 
становления как с точки зрения его теоретического исследования, так и практического 
применения. От того, насколько удачными и активными будут усилия в развитии этой 
системы, во многом зависит повышение эффективности государственной долговой 
политики. 

Одним из методов обеспечения взвешенного управления долговым портфелем 
государства, который достаточно активно в текущем времени внедряется в практику 
долгового риск-менеджмента, является разработка так называемых стратегических 
портфельных стандартов или «образцовых портфелей долговых обязательств» («Portfolio 
Benchmark»). В общем смысле характеристикой таких портфельных стандартов выступают 
«рыночно-нейтральные характеристики желаемого долгового портфеля, который является 
оптимальным с точки зрения сочетания риска и стоимости долговых выплат» [1, c. 90]. 
Соответственно, расчет этого инструмента управления определяет для правительства предел 
риска и другие портфельные предпочтения в выборе между ожидаемой стоимостью и риском 
с одновременным учетом рисков в структуре активов [2, c. 119]. 

Анализ стратегических портфельных стандартов в практике долгового менеджмента 
разных стран свидетельствует о том, что в основном такие стандарты имеют вид 
минимального и/или максимального уровня приемлемого риска. Такими ориентирами в 
большинстве случаев являются:  
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− оптимальное соотношение объемов обязательств с фиксированной и плавающей 
процентной ставкой в структуре обязательств долгового портфеля государства или его 
внутренней/внешней составляющих;  

− доля инвалютных долговых обязательств в общем объеме долгового портфеля 
государства;  

− средняя срочность долгового портфеля государства (в разрезе внешней и 
внутренней его составляющих); 

− доля краткосрочных и долгосрочных обязательств в структуре долгового 
портфеля государства (в разрезе внешней и внутренней составляющих);  

− ежегодная доля рефинансирования обязательств долгового портфеля государства 
или его ориентиры на определенный период существования стратегического стандарта; 

− размер операционного лимита;  
− соотношение различных инструментов заимствования в его общей структуре и 

т.д. 
Наряду с традиционным набором критериев, стратегические портфельные стандарты 

могут содержать специфические ориентиры в управлении структурой долгового портфеля 
государства, что объясняется в основном особенностями системы долгового менеджмента и 
определяется уровнем ее развития (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура стратегического портфельного стандарта Швеции 

Стандарты в 
национальной 

(D)/иностранной (F) 
валюте 

Процентная 
ставка 

Срок платежа 
(годы) 

Другие условия 

D&F “50:50” 3.4  0.4 

предельный объем активного управления: 3% от 
общего объема данной валюты в составе 
долгового портфеля;  
коридор отклонения: 0,5 срока долгового 
портфеля;  
условия заимствования: сроки погашения 
обязательств по плавающей ставке должны быть 
равномерно распределены. 

Джерело: [1, c. 93] 
 

Следует отметить, что Совет директоров Шведского национального долгового 
управления, несмотря на ежегодное определение средней срочности правительственных 
долговых обязательств, в процессе оперативного управления ими предполагает возможность 
отклонения от контрольных показателей. Колебания дюрации обязательств внутри такого 
коридора отражает потенциальную игру на ожидаемых ставках с целью минимизации 
стоимости заимствования. В пределах этих общих указаний Шведское национальное 
долговое управление руководит текущим распределением, структурой наступления сроков 
уплаты и рыночными рисками, которые действуют по отношению к общему долгового 
портфеля. Подобное проведение активных операций по управлению долговым портфелем 
государства в рамках четко определенных позиций и лимитов потерь реализуют также 
долговые офисы Ирландии и Новой Зеландии. 

Наведемо следующие аргументы в пользу целесообразности использования 
стратегических портфельных стандартов в мировой практике долгового риск-менеджмента: 

 использование стратегических портфельных стандартов обеспечивает 
непрерывность взвешенного долгового менеджмента с акцентом на управлении рисками;  

 одновременно помогая концентрировать внимание долговых менеджеров на 
эффективном управлении соотношением стоимостных характеристик долгового портфеля и 
риска, практика использования стратегических стандартов способствует также 
качественному улучшению долгового планирования и прогнозирования, а именно: 
обусловливает необходимость непрерывного сбора данных, оживляет развитие современных 
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информационно-аналитических систем, совершенствования системы обработки данных и 
т.д.; 

 портфельные стандарты являются исходной базой разработки эффективной 
государственной стратегии заимствования и ориентирами при принятии решений по выбору 
финансовых характеристик инструментов заимствования. Так же эти стандарты являются 
руководством для принятия решений по оптимизации структуры существующего долгового 
портфеля; 

 разработка портфельных стандартов и их соблюдения увеличивает прозрачность 
государственного долгового менеджмента; 

 разработка стратегических портфельных стандартов и их согласование 
структурами, вовлеченными в процесс долгового менеджмента, повышает общую 
координацию действий и ответственность на всех его звеньях; 

 наличие стратегических портфельных стандартов расширяет возможности 
оперативного управления долговым портфелем государства; 

 в большинстве случаев именно достигнутый результат в приближении структуры 
долгового портфеля до оптимальной является составной оценки эффективности действий 
долговых менеджеров. 

Узагальнення основных исходных положений в разработке и использовании 
стратегических портфельных стандартов, указываются специалистами Международного 
валютного фонда, Всемирного банка [1, с. 90-102; 3, с. 30-31] и другими западными 
экономистами-практиками [4, 5, 6], их критическое изучение позволяют определить в рамках 
данного исследования таковы требования к установке стратегических ориентиров долгового 
портфеля: 

 детальное учета взаимного влияния макроэкономических процессов и рыночных 
факторов на сферу долговых заимствований государства;  

 учет особенностей развития страны и ограничений, налагаемых на долговой 
менеджмент. Так, например, низкая потребность стран с развитыми внутренними рынками 
капитала (США, Япония, Германия, Франция и т.д.) во внешних заимствованиях 
обусловливает отсутствие необходимости разработки и соблюдения портфельных стандартов 
в иностранной валюте. В то же время, в отношении стран, в силу неразвитости внутреннего 
рынка капитала ориентируются преимущественно на внешние заимствования в 
финансировании потребностей экономики, потенциально значительные риски такого 
заимствования является аргументом в пользу определения достаточно жестких портфельных 
стандартов по отношению к обязательствам в иностранной валюте; 

 достижимость стратегических портфельных стандартов в течение определенного 
промежутка времени;  

 периодический пересмотр стратегических портфельных стандартов с учетом 
возможности существенных изменений в экономической ситуации и изменения приоритетов 
в управлении долговым портфелем государства. Отметим, что при разработке 
стратегического портфельного стандарта долговые менеджеры ориентируются на анализ 
сценариев с периодическим их пересмотром 1-2 раза в год. Подчеркнем особую актуальность 
требования относительно периодического пересмотра стратегических портфельных 
стандартов в случае их разработки на основе значительного количества предположений. 

Заметим, что установление стратегических портфельных стандартов основном 
является практикой для стран с хорошо развитыми финансовыми рынками, поскольку 
правительства этих стран имеют значительные возможности заимствования по приемлемой 
стоимости и за желаемыми характеристиками, которые определены как оптимальные. 
Одновременно такие страны имеют потенциально значительные возможности проведения 
операций с активного управления структурой уже накопленного долгового портфеля 
государства. В то же время, по нашему мнению, стоит отметить особую противоречивость и 
сложность реализации долгового риск-менеджмента для стран, находящихся в состоянии 
трансформации экономики, в том числе для Украины. 
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Однако даже при сложности разработки и использования полноценных 
стратегических портфельных стандартов, по нашему мнению, применение менее жестких 
директив в Украине относительно соблюдения определенной оптимальной структуры 
долговых обязательств в разрезе сроков, видов процентных ставок и валютного состава 
является исключительно полезным инструментом взвешенной долговой политики и 
реализации планов повышения эффективности системы управления долговым портфелем 
государства. 
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СУЧАСНІ БЕЗГОТІВКОВІ ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

The article is a review and analysis of the current state of bank payment instruments and technologies in the 
system of cashless payments. Also analyzed transactions with different payment instruments in the electronic payment 
system. Moreover analyzed the structure and dynamics of the use of plastic cards. A result of analysis was created 
forecast of changes in demand for different types of payment cards.  

Keywords: payment systems, electronic payment system of National Bank of Ukraine, payment instruments 
cashless payment, magnetic cards, smart card. 

 
В статті проведено огляд та аналіз сучасного стану платіжних інструментів та банківських 

технологій у системі безготівкових розрахунків. Також проведено аналіз операцій з різними платіжними 
інструментами у системі електронних платежів. Крім того Проаналізовано структуру та динаміку 
використання пластикових карток. За результатами аналізу створено прогноз зміни попиту на різні типи 
платіжних карток. 

Ключові слова: платіжні системи, система електронних платежів НБУ, платіжні інструменти, 
безготівкові розрахунки, платіжні картки, магнітні картки, смарт-картки. 

 

На сучасному етапі розвитку економіки до банківської системи України ставляться 
підвищені вимоги щодо безпеки, стабільності та сталого розвитку. Однією із ланок, що 
вимагає підвищеної увагу є платіжні системи. Постійний розвиток даної сфери надасть 
Україні стабільності. Першочерговими завданнями є розвиток системи електронних грошей 

http://treasury.worldbank.org/web/pdf/guidelines�
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та розбудова систем електронних платежів як внутрішньодержавного рівня, так і 
міжнародного.  

Актуальність обраної теми полягає в тому що в розрізі постійного розвитку 
інформаційного середовища, дослідження стратегії розвитку платіжних інструментів в 
України, а також визначення сучасного стану функціонування їх безготівкових електронних 
форм набуває особливого значення, що зумовлює доцільність проведення дослідження. 

Вимоги, що регулюють випуск та використання електронних грошей в Україні, 
викладено в статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та 
Положенні «Про електронні гроші в Україні», затвердженому постановою Правління 
Національного банку України від 04 листопада 2010 року № 481.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні засади використання електронних 
безготівкових розрахунків в Україні, регулюються законами України «Про Національний 
банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ 
грошей в Україні», іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами 
Національного банку України. 

Аналіз наукових публікацій та практичних розробок таких фахівців, як Б.П. Адамик, 
Н.А.Єрохіна, В.М. Кравець [6, 4] та інших, вказує на те, що електронна платіжна система є 
різновидом та еволюційною формою одного з невід’ємних спеціалізованих елементів 
практично всіх економічних та фінансових операцій, що стосується передачі грошової 
вартості в обмін на товар, послугу чи фінансовий актив. 

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» [3] платіжну 
систему визначає як платіжну організацію, членів платіжної системи та сукупність відносин, 
що виникають між ними при проведенні переказу коштів, який і є обов'язковою функцією 
цієї системи. 

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз стану безотівкових інструментів в 
тому числі пластикових карткових технологій в Україні та визначення перспектив їх 
розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сучасного розвитку економіки 
Україні все ще значна частина населення і суб’єктів господарювання не маютьдовіри до 
банківської системи і утримують грошові кошти у готівковій формі. Це уповільнює 
грошовий оборот і створює умови для обігу частини готівки поза банками для 
обслуговування тіньовий сектор економіки.  

З метою контролю за рухом коштів фізичних та юридичних осіб Національний банк 
України створив систему електронних платежів (СЕП) [8]. Обмін міжбанківськими 
електронними розрахунковими  документами здійснюється у файловому режимі шляхом 
приймання-передавання документів, сформованих у файл. Тривалість технологічного циклу 
становить 15 – 20 хвилин. 

Кошти зараховуються на рахунок отримувача негайно, у режимі реального часу, у 
момент надходження платежу від відправника до СЕП. У першому півріччі 2014 року в 
середньому за день оброблялося 1303 тис. початкових платежів та електронних 
розрахункових повідомлень на суму 55 786 млн. грн, у тому числі: у файловому режимі – 
1298 тис. початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 35082 
млн. грн; у режимі реального часу – 5 тис. початкових платежів та електронних 
розрахункових повідомлень на суму 20704 млн. грн [7]. 

Аналіз структур та динаміку безготівкових розрахунків в Україні, у розрізі окремих 
платіжних інструментів у 2013 році засвідчує, що найбільш використовуваним платіжним 
інструментом, як за кількістю здійснених платежів, так і за їх загальною сумою є платіжне 
доручення, частка яких становить відповідно 59,05 % і 69,88 %. Наступним за величиною 
питомої ваги є меморіальний ордер – 40,94 % і 30,09 %. Таким чином, ці два види платіжних 
інструменти становлять 99,9 % здійснених безготівкових розрахунків. Питома вага таких 
платіжних інструментів як інкасове доручення, меморіальний ордер та платіжна вимога-
доручення разом становить близько 0,01 %.  
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Згадані вище інструменти використовуються для розрахунків юридичних осіб та 
підприємців. Населення також може виконувати безготівкові платежі за допомогою 
пластикових карток. Сьогодні в Україні за даними НБУ налічується 50264,0 тис. осіб 
держателів платіжних карток, 69939,0 тис. шт. карток в обігу, 38942 банкоматів та 169415 
торгівельних термінали. Все це свідчить про готовність населення перейти на сучасні 
технології електронних розрахунків і відмовитись від готівкових грошей. Таким чином 
електронні гроші набувають все більшої популярності. 

За типом носія картки поділяються на магнітні, чипові, комбіновані та віртуальні для 
розрахунків у мережі Інтернет. В Україні набули широкого поширення магнітні картки, але з 
погляду безпеки та вартості обслуговування кращими є картки з вбудованою мікросхемою - 
чипом.  

Відносно новим платіжним засобом сьогодні є віртуальні картки. Вони не мають 
матеріальної основи. В мережі банку існує лише номер картки. За запитом користувач може 
отримати СVC-код та дізнатись термін дії картки. Картка може бути використана лише для 
розрахунків в мережі Інтернет. Зручність її в тому, що користувач самостійно встановлює 
ліміт грошей на картці, але цей ліміт не повинен перевищувати залишок коштів на рахунку в 
банку. Крім того, ця картка може бути поповнена через касу або через банкомат.  

У 2014 році на ринку платіжних карток в Україні з’явився інноваційний інструмент - 
безконтактні карткові технології. Безконтактні пластикові картки є одним з основних 
елементів систем радіочастотної ідентифікації об’єктів (RFID–систем), які працюють на 
відстані від рідера (разом з чіпом у пластиковій картці розміщується антена, за допомогою 
якої проводиться прийом і випромінювання радіохвиль). 

З даних НБУ, темп приросту суми безготівкових розрахунків по картках становив до 
2013 року: за 2008 рік 837,2 %, за 2010 рік – 440,1 %, за 2012 рік –73,8 %. Але в той же час 
спостерігається низька ефективність використання карток як безготівкових інструментів, 
тому що темп приросту суми операцій з отримання готівки за допомогою платіжних карток 
становить: за 2008 рік –112,9 %, за 2010 –79,7 %, та 16,5 % за 2012 рік.  

Таблиця 1 
Операції з використанням платіжних карток за 2008-2013 рр, тис. шт. 

Роки у % до 2013 року 
Вид операцій 

2008 2010 2012 2013 2008 2010 2012 
Безготівкові 
платежі 

16980,0 29463,0 91583,0 159138,0 937,2 540,1 173,8 

Отримання 
готівки 

355438,0 421189,0 649897,0 756889,0 212,9 179,7 116,5 

Загальна сума 
операцій 

372418,0 450652,0 741480,0 916027,0 246,0 203,3 123,5 

в. т. числі 
безготівкових 
операцій 

4,6 6,5 12,4 17,4 381,0 265,7 140,7 

 
Нами було проведено аналіз попиту на ринку платіжних карток у період з 1січня 2008 

року по 2 квартал 2014 року (таблиця 2) [1].  
Таблиця 2 

Тенденції попиту на різні види карток за 2007-2014 рр, тис. шт. 
Роки 

Вид картки 
2007 2009 2011 2013 2014 

з магнітною смугою 30266 36123 27438 31238 33277 
з магнітною смугою та чипом 802 729 602 1014 1536 
з чипом 1300 1558 1236 741 623 
у мережі Інтернет 106 166 129 113 185 
безконтактні - - - - 875 
Всього 32474 38576 29405 33106 36496 
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Закономірним є той факт, що найбільшого поширення набули картки з магнітною 
смугою, тому що саме їх банки довгий час пропонували своїм клієнтам. Тепер дуже складно 
перейти на інший вид носія інформації. Тому, як перехідний варіант, використовуються 
комбіновані картки з чипом і мгнітною смугою. Також, поки що не набули популярності 
віртуальні картки. А дійсно інноваційним проривом на ринку платіжних карток можна 
вважати безконтактні картки. Вони з’явились в Україні лише у 2014 році але їх вже видано 
875 тисяч штук. Це більше ніж видано карток з чипом та віртуальних разом. 

Аналіз ринку платіжних карток показав, що на початок 2014 року їх було випущено 
всього 36496 тис. шт. Це на 12,4 % більше ніж на початок 2007 року. З них 91,2 % відсоток 
або 33227 тис. штук припадає на картки з магнітною смугою. Комбіновані картки займають 
всього 4,2 % від загальної кількості. На безконтактні картки припадає 2,4 %, на віртуальні 0,5 
% і на картки з чипом - 1,7 %.  

За результатами аналізу ми побудували прогноз зміни попиту на картки з різними 
носіями інформації на наступні 2 роки (рис. 1). Для прогнозування ми використовували 
лінійний тренд. Таким чином рівняння лінійної регресії мають такий вигляд: 

Прогнозу попиту на магнітні картки: y = 223,99x2 - 2350,1x + 36880 
Для прогнозу ми вибрали поліноміальний тренд який свідчить про незначне зростання 

попиту на магнітні картки. Але достовірність цього прогнозу є дуже низькою, тому що R2 = 
0,118. Прогнозу попиту на картки з чипом:  y = -117,21x + 1716,5 

Прогноз було створено за допомогою лінійного тенду. Він ілюструє спад попиту на 
картки з чипом. Достовірність цього прогнозу є достатньо високою, тому що R2 = 0,717. 

Прогнозу карток з двома носіями: y = 73,083x + 508 
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Рис. 1. Прогноз зміни попиту на картки з магнітною смугою 

 

Лінійний прогноз показує стрімке зростання випуску карток змішаного типу. Але 
достовірність цього прогнозу є невисокою, тому що R2 = 0,326. 
Таким чином серед всіх видів карткових технологій найбільш стрімке зростання попиту 
передбачається для комбінованих карток з двома видами носіїв інформації. Кількість видач 
карток з магнітними стрічками буде збільшуватись більш повільно. А попит на картки з 
чипами буде падати. Але крім того, поки що важко передбачити, як будуть себе показувати 
на картковому ринку беконтактні технології. Вони тільки перший рік на ринку і тому 
прогнози робити ще завчасно. 
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Рис. 2. Прогноз зміни попиту на картки з різними носіями інформації 

 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що протягом останніх років в 
Україні спостерігається стала тенденція до щорічного збільшення емісії платіжних карток 
вітчизняними банками. Це свідчить про те, що ринок платіжних карток розвивається, а 
перевагу, поки що, віддають карткам з магнітною смугою. Але з появою на картковому 
ринку нових безконтактних технологій ситуація може змінитись. Вцілому, можна із 
впевненістю сказати, що ринок безготівкових платіжних інструментів набуває поширення.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 
  
У статті розглянуто характеристики інвестиційної привабливості низьковуглецевої економіки, 

наведені її індикативні складові та показники. Обчислено інтегральний індекс оцінки інвестиційної 
привабливості сталого низьковуглецевого розвитку по країнам.  

Ключові слова: сталий низьковуглецевий розвиток, інвестиційна привабливість, індекс інвестиційної 
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The article highlights the characteristics of investment attractiveness of low-carbon economy, giving its 

indicative components and parameters and provides calculations of country’s integral index of investment 
attractiveness of sustainable low-carbon development. 

Key words: sustainable low-carbon development, investment attractiveness, index of investment attractiveness. 
 

Актуальною проблемою сучасності є перехід до економічної моделі сталого розвитку, 
важливою складовою якої є низьковуглецевий аспект. Ця модель найбільш успішно може 
бути реалізована у відкритому економічному просторі і в транснаціональному масштабі. Для 
впровадження цієї моделі потрібна переорієнтація інвестиційних потоків з вуглецеємних у 
низьковуглецеві сектори економіки. Зважаючи на транснаціональний характер сталого 
низьковуглецевого розвитку, ці вимоги стосуються насамперед міжнародного інвестиційного 
капіталу. Виходячи з рішень міжнародних екологічних організацій, а також національних 
програм і стратегій сталого розвитку країн, в цій сфері має статись серйозний інвестиційний 
прорив. Однак обсяги транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розвитку 
поки що дуже незначні. Це зумовлює необхідність з’ясування причин низької інвестиційної 
активності у цій сфері. При цьому насамперед виникає потреба в характеристиці 
особливостей транснаціонального інвестиційного режиму сталого низьковуглецевого 
розвитку та в оцінці його інвестиційної привабливості.    

В теорії і практиці іноземних інвестицій найбільш поширеною є їх класифікація на 
прямі та портфельні. Принципіальною відмінністю між ними є ступінь контролю над 
інвестованими активами. На думку переважної більшості науковців іноземні інвестиції 
вважаються прямими, якщо здійснюються за межами національних кордонів з метою 
розширення виробництва товарів і послуг, їх імпорту в країну базування, або експорту в 
треті країни [2; 4; 6; 7]. Узагальнення різних визначень прямих іноземних інвестицій 
свідчить, що в них йдеться про країну (чи компанію) - бенефіціара інвестицій та країну (чи 
компанію) реципієнта інвестицій. Тобто схема такого інвестування є горизонтальною і 
двосторонньою: країна (компанія) –  бенефіціар → країна (компанія) – реципієнт. 

Портфельні іноземні інвестиції більшість дослідників визначають як вкладення в 
цінні папери іноземних держав (чи компаній) з метою отримання доходу, але без реального 
контролю інвестора над об’єктом інвестування та отриманням доходу [2; 3; 4]. В економічній 
літературі визначення портфельних інвестицій асоціюється з «міжнародними інвестиціями». 
У більшості цих визначень йдеться про те, що певна міжнародна інституція (організація, 
фонд) чи компанія мобілізує кошти від країн (компаній) – бенефіціарів для вигідного 
вкладання в країну (компанію) – реципієнт [6; 7]. Узагальнення цих визначень свідчить, що в 
них йдеться про міжнародну інституцію – бенефіціара та країну (чи компанію) – реципієнта. 
Отже схема такого інвестування є вертикальною і двосторонньою: міжнародна інституція 
(бенефіціар)  країна (компанія) – реципієнт. 
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На відміну від перших двох видів іноземних інвестицій транснаціональне 
інвестування сталого низьковуглецевого розвитку передбачає поєднання різних варіантів 
руху та вкладення капіталу, які можна виразити горизонтально-вертикальною 
тристоронньою схемою. 

Основна відмінність транснаціонального інвестування від прямого – участь третьої 
сторони – міжнародної інституції. Для інвестування сталого низьковуглецевого розвитку 
такою міжнародною інституцією можуть бути Глобальний екологічний, кліматичний та інші 
фонди, яких уже є більше 20, кіотські механізми та картельні екологічні угоди. Основна 
відмінність транснаціонального інвестування від портфельного – участь третьої сторони – 
країни (чи компанії) – співінвестора та відповідно тристоронньої схеми інвестування, а 
також прямий механізм інвестування. Отже транснаціональне інвестування є своєрідною 
комбінацією двох попередніх видів іноземного інвестування. 

Глобальна та екологічна імперативність сталого низьковуглецевого розвитку визначає 
об’єктивну необхідність системного поєднання двох базових видів іноземних інвестицій: 
прямих та портфельних.  

Таким чином суть парадигми транснаціонального інвестування сталого 
низьковуглецевого розвитку полягає у здійсненні однією країною в іншій країні інвестицій у 
розвиток низьковуглецевої економіки, опосередковано через міжнародні інституції і за 
рахунок коштів фондів, сформованих ними за нормами міжнародного законодавства, за 
програмами глобальної антивуглецевої політики та в інтересах світової спільноти.  

В настоящий час стан інвестування сталого низьковуглецевого розвитку дуже 
суперечливий. З одного боку, мізерні фактичні обсяги сталого низьковуглецевого 
інвестування, а з другого – великі потреби в капіталі для реалізації стратегічних цілей 
глобальної антивуглецевої політики. За даними ООН прямі іноземні інвестиції в сталий 
низьковуглецевий розвиток щорічно становлять 90 млрд дол. [1; с. 12]. За оцінками ЮНЕП 
накопичені з 2004 р. (з початку статистики) іноземні інвестиції у низьковуглецеву економіку 
сягають 450 млрд дол. Водночас в 2020р. річна потреба в коштах для інвестування сталого 
низьковуглецевого розвитку складе більше 2 трлн дол. [8]. 

Отже у сфері інвестування низьковуглецевої економіки утворився великий розрив між 
потребою в капіталі та його залученням, що вимагає ґрунтовного дослідження цієї проблеми. 
Основною метою такого дослідження є необхідність з’ясування інвестиційної привабливості 
сталого низьковуглецевого розвитку. 

Для повної і об’єктивної характеристики інвестиційної привабливості сталого 
низьковуглецевого розвитку важливо з’ясувати її індикативні складові та сформулювати 
відповідні показники оцінки. До числа таких індикативних складових, як показують 
дослідження [12; с. 46-65] належать: 

 глобальна (транснаціональна) імперативність сталого низьковуглецевого розвитку, що 
визначає масштабність сфери; 

 екологічна імперативність сталого низьковуглецевого розвитку, що визначає 
загальноцивілізаційну важливість сфери; 

 наявність національних систем і механізмів мотивації залучення інвестицій в цю сферу; 
 наявність міжнародної інституціональної системи та механізмів мотивації залучення 

інвестицій в цю сферу; 
 зростання загальносуспільного та цивілізаційного спонукання до екологізації економіки та 

залучення приватного капіталу в цю сферу; 
 ринкова трансформація державних систем і механізмів підтримки сталого 

низьковуглецевого розвитку та залучення в цю сферу приватного капіталу на засадах державно-
приватних партнерств. 

Зазначені індикативні складові доцільно покласти в основу кількісно-якісної оцінки 
інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку та формулювання 
відповідних оціночних показників. 

Виходячи зі стратегії сталого низьковуглецевого розвитку скорочення вуглецевих 
викидів є пріоритетними над зростанням економіки і на цій основі має забезпечувати її 
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конкурентоспроможність та зниження залежності від вуглецевих енергоносіїв. Отже суть 
сталого низьковуглецевого розвитку найбільш адекватно характеризують два основних 
показники. Перший – макроекологічний – динаміка скорочення вуглецевих викидів (ВВ). 
Другий – макроекономічний – динаміка зростання економіки (ВВП). Зазначені показники 
динаміки вуглецевих викидів та ВВП характеризують інтенсивність впровадження моделі 
сталого низьковуглецевого розвитку.  

Однак ці показники ще не розкривають потенціалу ефективності інвестування сталого 
низьковуглецевого розвитку, що має визначальне значення для інвестиційної привабливості. 
Найбільш повно, як показують дослідження, характеризують три показники: 1) вуглецевої 
ефективності економіки; 2) загальносуспільної продуктивності економіки; 3) технічно 
доступний потенціал розвитку відновлювальної енергетики та його освоєння. Ці показники 
відповідають вимогам глобальної антивуглецевої політики – інвестувати кошти насамперед у 
країни з великими і незадіяними можливостями розвитку енергоконверсії та відновлювальної 
енергетики.  

Важливе значення для розробки оцінки інвестиційної привабливості сталого 
низьковуглецевого розвитку має врахування впливу урядів країн-реципієнтів на цей процес. 
А такий вплив, як показують дослідження, може бути позитивний (спрямований на 
підтримку розвитку відновлювальної (безвуглецевої) енергетики, енергоощадність, 
енергоефективність та модернізацію економіки) і негативний (спрямований на підтримку 
вуглецевої енергетики). Тут відповідними показниками можуть бути співвідношення 
фіскальних чи бюджетних витрат на відповідну підтримку до ВВП.  

Нарешті ще одним важливим показником, який характеризує інвестиційну 
привабливість є еколого-економічна оцінка окупності вкладених інвестицій. Такий показник 
може бути визначений як співвідношення затрат на енергоконверсію до обсягів отриманих 
скорочень вуглецевих викидів. 

З урахуванням викладеного сформульовано систему показників, які комплексно 
характеризують інвестиційну привабливість сталого низьковуглецевого розвитку (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники характеристики інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку 

Характеристика Показники 
показника його значення 

1. Оцінки адаптації країн до глобальної антивуглецевої політики 
1.1. Динаміка вуглецевих викидів 
(ВВ), % 

Скорочення (-), або зростання (+) вуглецевих 
викидів 

Менше – 
краще 

1.2. Динаміка ВВП, % Зростання (+), або спад (-) економіки  Більше – 
краще 

2. Оцінки потенціалу ефективності інвестування 
2.1. Співвідношення ВВП до ВВ, 
дол./т 

Вуглецева ефективність економіки: низький 
рівень свідчить про великий потенціал. 

Менше – 
краще 

2.2. Рівень ВВП на жителя 
тис.дол./чол. 

Загальносуспільна продуктивність та 
ефективність економіки: низький рі-вень 
свідчить про великий потенціал  

Менше – 
краще 

2.3. Співвідношення техніч-
нодосяжного потенціалу ВДЕ до 
ВВП, в т н.е./дол.,    

Високий рівень співвідношення (багаторазове 
перевищення) свідчить про великий потенціал  

Більше – 
краще  

3. Оцінки впливу урядів країн-реципієнтів 
3.1. Субсидування енерго-конверсії, 
% до ВВП 

Рівень державної підтримки енергоконверсії Більше – 
краще 

3.2. Субсидування вугле-цевої 
енергетики, % до ВВП 

Рівень протидії енергоконверсії шляхом 
державної підтримки вуглецевої енергетики 

Менше – 
краще 

4. Оцінки еколого-економічної окупності інвестицій  
4.1. Співвідношення затрат на 
енергоконверсію до скорочених 
вуглецевих викидів, дол./т 

Ефективність використання коштів на 
енергоконверсію та окупність інвестицій 

Більше – 
краще 
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Обчислені за наведеними показниками функціональні індекси відрейтинговуються за 
відповідною сукупністю досліджуваних країн. Далі, на основі них, шляхом усереднення 
рейтингових оцінок (за місцем країни в рейтингу) можна визначити інтегрований індекс 
інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку.  

За розробленою методикою автором обчислено інтегрований індекс інвестиційної 
привабливості сталого низьковуглецевого розвитку. В розрахунку використано дані по 134 
країнах по наведених показниках, крім показників 2.3; 3.1 і 4.1. по яких немає 
систематизованих даних по всій сукупності країн. Результати розрахунків вибірково і 
згруповано наведені в рис. 1. 

 
Рис. 1. Інтегрований індекс оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого 

розвитку (в дужках місце в рейтингу серед 134 країн, (менше-краще) 
Розроблено автором 

 

З наведених даних видно, що розвинуті країни ЄС і ОЕСР істотно поступаються 
країнам Латинської Америки, Азії та Африки за інтегрованим індексом інвестиційної 
привабливості сталого низьковуглецевого розвитку. До числа інвестиційно привабливих 
належать країни БРІКС та СНД, у т.ч. такі великі країни як Китай, Індія, Єгипет, Філіппіни, 
Пакистан та інші. І це без врахування трьох важливих показників – 2.3; 3.1 та 4.1. Якщо 
врахувати ще й ці показники, то можна з високою ймовірністю стверджувати, що рейтинг 
країн Латинської Америки, Азії, Африки, БРІКС і СНД істотно покращиться. 
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ВПЛИВ ОЧІКУВАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ НА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Грошово-кредитне регулювання економіки являє собою одну з найбільш важливих функцій держави, 
результативність виконання якої в значній мірі визначає стабільність розвитку як окремих економічних суб’єктів, 
так і національного господарства в цілому. Відповідальність за реалізацію функції державно-кредитного 
регулювання звичайно покладається на центральний банк та інші уповноважені органи монетарної влади, в 
сферу компетенції яких входить надання прямого або опосередкованого регулятивного впливу на параметри 
грошової пропозиції, а також на масштаби, зміст і характер операцій комерційних банків та інших фінансових 
структур. 

Ключові слова: інфляція, механізм грошово-кредитного регулювання, національна економіка.  
 

Monetary economy is one of the most important functions of the state, by the fulfillment of which largely 
determines the stability of individual economic act as well as the national economy as a whole. Responsibility for 
carrying out the functions of state and credit management often depends on central bank and other competent monetary 
authorities in the jurisdiction of which includes the provision of direct or indirect regulatory effect on the parameters of 
the money supply, as well as the scope, content and nature of the operations of commercial banks and other financial 
structures. 

Keywords: inflation, monetary regulation, national economy. 
 
Вступ. Глобалізація системи міжнародних зв’язків і фінансових відносин, стрімке 

розширення міжнародних інтеграційних процесів у виробничій та торгівельній сферах 
обумовлюють помітне розширення складу та зростання масштабів прояву фінансових 
ризиків, притаманних процесу розвитку національних економік більшості країн світу. За 
таких умов об’єктивного характеру набуває зростання потреб у розширенні кола завдань 
грошово-кредитного регулювання (перш за все – в контексті реалізації заходів, спрямованих 
на досягнення макроекономічної рівноваги, обмеження темпів інфляції, забезпечення 
врівноваженості обсягів експорту та імпорту капіталу, підтримки позитивного сальдо 
платіжного балансу і т. і.), що, в свою чергу, надзвичайно ускладнюється через неухильне 
поглиблення інтеграційних процесів, підвищення рівня зовнішньої відкритості та чутливості 
національної економіки до впливу змін, які відбуваються на міжнародних ринках. 

Проблеми обґрунтування вибору інструментарію грошово-кредитного регулювання 

http://www.unep.org/roe/portals/139/Moscow/UNEP_Green_EconomyReport_final_May2012_Rus.pdf�
http://www.isa.ru/proceedings/image/documents/2013-63-l/t-l-13_38-46.pdf�
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національної економіки та формування монетарної політики в системі забезпечення 
економічного зростання уважно вивчалися у роботах вітчизняних і зарубіжних науковців, 
таких як Абель Е., Азаренкова Г., Ван-Хуз Д., Васильєва Т., Вулфел Ч., Головко О., 
Джонсон Д., Єпіфанов А., Клейнер Г., Козьменко С., Костюк О., Лін М., Лолейт А., Міллер Д., 
Омета Г., Пшик Б., Смирнов В., Смовженко Т., Стеблій Г. та ін. Проте деякі важливі 
теоретичні та методичні аспекти грошово-кредитного регулювання національної економіки 
досі не дістали належного висвітлення. Зокрема, на необхідність поглиблення вимагає 
наукове обґрунтування визначення характеру впливу очікувань економічних суб’єктів на 
вибір інструментарію грошово-кредитного регулювання національної економіки. 

Метою дослідження у статті є теоретичне обґрунтування підходу до визначення 
сутності очікувань економічних агентів та розробка рекомендацій щодо урахування впливу 
очікувань на вибір інструментарію грошово-кредитного регулювання національної 
економіки.  

Результати дослідження. Нестабільність та невизначеність змін ринкового 
середовища є характерною умовою функціонування та розвитку сучасного механізму 
ринкових відносин, основу якого складають конкурентне суперництво, мінливість вимог 
споживачів, прагнення економічних суб’єктів до підвищення ефективності діяльності на 
основі широкого впровадження новітніх досягнень науки і техніки, активізації інноваційних 
процесів і т. і. Особливо високим рівнем нестабільності при цьому визначається фінансовий 
ринок, динамічність трансформацій якого обумовлюється, з одного боку, надзвичайно 
рухливим характером фінансових потоків, що неухильно посилюється в контексті 
глобалізації міжнародних зв’язків і відносин, а з іншого – тісним зв’язком системи 
фінансово-грошового сектору із іншими галузями національної економіки, перетворення 
ринкової ситуації в якій прямо визначають характер і масштаби змін потреб суб’єктів 
господарювання у фінансовому забезпеченні їх діяльності. 

Слід, проте, відзначити, що зростання нестабільності ринкового середовища для 
економічних агентів визначає не тільки високу ймовірність виникнення додаткових загроз та 
обмежень діяльності, але й здатне призвести до суттєвого розширення діапазону доступних 
альтернатив збільшення ефективності операцій, підвищення потенціалу розвитку тощо. 
Необхідною умовою для використання економічними агентами такого роду нових 
можливостей та уникнення негативного впливу виникаючих при цьому ризиків і загроз слід 
вважати насамперед адекватність та достовірність суб’єктивних очікувань, що приймають 
форму прогнозів та передбачень майбутньої економічної ситуації, на базі яких відбувається 
формування ефективних стратегій та моделей поведінки.  

Так, наприклад, Г. Клейнер та ін. [9, с.5-6] підкреслюють з цього приводу, що саме 
взаємні очікування економічних та соціальних суб’єктів  являють собою фундаментальну 
основу в цілому для формування складної системи суспільних відносин. А. Єпіфанов [10, 
с.21] також прямо пов’язує вплив суб’єктивних очікувань майбутнього на стратегії та 
поведінку економічних агентів перш за все із прогнозами та оцінками ризикованості 
відповідних планів та рішень, що в свою чергу визначають характер тенденцій і масштаби 
змін у ринкових відносинах цих агентів з партнерами та контрагентами. Дж. Джонсон [4, 
с.322] також вказує на безпосередній характер впливу очікувань на утворення складної 
системи передумов та обмежень ("інституціонального каркасу") при формуванні 
національної моделі державного регулювання економіки та макроекономічної політики 
держави. 

Слід також відзначити, що трансакційні витрати, тобто такі витрати, які пов’язані із 
самими можливостями участі суб’єктів господарювання у ринкових відносинах та прямо не 
стосуються параметрів конкретних господарських операцій, можуть носити як явний 
(очевидно існуючий) та прихований (потенційний) характер. В першому випадку очікуваний 
рівень трансакційних витрат, що певною мірою обумовлює передбачувану активність 
суб’єктів господарювання, може бути визначений на основі оцінок наявного стану 
економічного середовища, а в другому – стане результатом суб’єктивних уявлень про 
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майбутнє, сформованих на основі динамічного прогнозування та передбачення тенденцій 
змін. За таких умов, формування системи державного регулювання економіки та розробка 
конкретних заходів з надання регулятивного впливу має ґрунтуватися не тільки на 
передбаченні суто економічних або соціальних наслідків реалізації певної обраної політики 
дій, але й враховувати характер і масштаби інституціонального впливу таких заходів на 
формування складного комплексу очікувань та прогнозів суб’єктів господарювання, а також 
на вибір ними певних моделей реагування на майбутні зміни. 

Особливого значення необхідність такого урахування набуває саме в сфері грошово-
кредитного регулювання національної економіки, оскільки саме у цій сфері реалізація 
заходів державного впливу охоплює найбільш широке коло економічних явищ, насамперед 
пов’язаних із стимулюванням інноваційно-інвестиційної діяльності, підтримкою 
господарської активності, забезпеченням зайнятості та добробуту населення, інфляційними 
процесами, формуванням платіжного балансу і т. і. Так, Ч. Вулфел [3, с.321], наприклад, 
підкреслює наявність вагомого потенціалу позитивного стабілізуючого впливу очікувань на 
макроекономічну ситуацію за умови передбачуваності державної грошово-кредитної 
політики. 

На необхідність ретельного вивчення та урахування очікувань економічних агентів 
при формуванні та реалізації грошово-кредитної політики наголошують також фахівці 
Європейського Центрального банку [12, с.75-76]. Обумовлюють це певними причинами: 
вимогами запобігання зростанню рівня фінансових ризиків, пов’язаних із наявністю часового 
лагу між початком та отриманням результатів використання певних інструментів 
макроекономічного регулювання; можливостями впливу оцінок очікуваних економічних змін 
як на поточну поведінку суб’єктів господарювання, так і на функціонування трансмісійного 
механізму у цілому.  

О. Костюк та ін. [5, с.57] навіть відзначають з цього приводу, що недостатній рівень 
довіри до урядової та монетарної політики, поширення серед економічних суб’єктів 
песимістичних прогнозів та оцінок майбутнього, блокування стимулів до подальшого 
економічного зростання обумовили виникнення в рамках вітчизняної моделі трансмісійного 
механізму специфічного каналу очікувань. Функціонування даного каналу, з точки зору 
О.Костюка та ін. [5, с.57], перш за все проявляється у поширенні неадекватних оцінок та 
збільшенні чутливості реагування економічних агентів на зміни індикаторів стану окремих 
факторів підприємницького середовища (таких як вартість певних сировинних ресурсів, 
валютний курс і т.і.). 

Наявність такого роду викривлень в ході трансмісійної передачі впливу очікувань, 
пов’язаних із параметрами державного грошово-кредитного регулювання, на економічні 
процеси у трансформаційній економіці, з точки зору автора, визначається двома групами 
причин (суб’єктного та об’єктного походження). По-перше, виникнення даних викривлень 
пов’язано із недосконалістю (недостатнім рівнем функціональної сформованості) самої 
системи грошово-кредитного регулювання економіки та обмеженістю наявної ресурсної бази 
держави (суб’єкту, який надає регулятивний вплив), необхідної для здійснення такого роду 
регулювання. По-друге, неадекватність (з точки зору досягнення поставлених державою 
цілей грошово-кредитного регулювання) реагування економічних агентів на передбачувані 
заходи такого роду обумовлюється диспропорціями розвитку національного фінансового 
ринку (відносини в рамках якого виступають об’єктом регулятивного впливу), такими як 
існування та вагомість макроекономічної ролі потужної неорганізованої складової 
фінансового ринку, наявність розгалужених мереж неформальних («тіньових») грошових 
відносин, поширення використання іноземних валют при здійсненні внутрішніх розрахунків 
та як засобу накопичення і т. і. Отже, невідповідність реального стану об’єкту грошово-
кредитного регулювання уявленням, покладеним в основу розробки регулятивних заходів, 
визначає необхідність при формуванні економічними агентами прогнозів очікуваних змін 
господарського середовища також додаткового урахування можливих змін описаних вище 
диспропорцій розвитку національного фінансового ринку. 
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Посилення уваги науковців щодо дослідження впливу очікувань на економічні 
процеси в значній мірі було пов’язано із підвищенням мінливості ринкового середовища. 
Е.Абель, Б. Бернанке [1, с.8-9] відзначають з цього приводу, що в стабільних умовах 
господарювання, очікування економічних агентів мають переважно статичний характер, 
який, зокрема, пов'язаний із ухваленням рішень щодо оптимізації розподілу отриманого 
доходу між функціями споживання та накопичення. Проте посилення мінливості 
господарського середовища закономірно вимагає посилення уваги щодо динамічних аспектів 
такого роду вибору, що, наприклад, можуть бути пов’язані із розглядом процесу 
накопичення як певної форми відкладеного споживання. Отже, з точки зору Е. Абеля, 
Б. Бернанке [1] очікування слід розглядати насамперед як сукупність динамічних уявлень 
про підґрунтя вибору між цінностями (економічними благами) сучасності та майбутнього 
при формуванні широкого кола економічних рішень.  

Слід, відзначити, що в контексті дослідження економічної сутності очікувань, 
пов’язаних із грошово-кредитним регулюванням, більш широкого поширення отримав підхід 
(див., наприклад [1, 3, 6, 12 та ін.]), в рамках якого такі очікування розглядаються як 
індивідуальні й колективні, явні та приховані стійкі уявлення економічних агентів про 
найбільш ймовірні передбачувані варіанти майбутнього, а також пропозиції або вимоги, які 
висуваються та приймаються на себе цими агентами відповідно до такого роду уявлень. В 
рамках зазначеного підходу очікування розглядаються або як певні оціночні судження, що 
використовуються після завершення певного етапу ринкового процесу (очікування «ех post») 
для емпіричної перевірки науковцями теоретичних положень і концепцій, або (найчастіше) 
як майбутні прогнози, наміри і плани економічних агентів, що визначають зміст рішень, які 
безпосередньо стосуються майбутнього (очікування «ех ante»).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типи інфляційних очікувань 
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Формування такого роду прогнозів, намірів і планів може ґрунтуватися на статичній 
(статичні очікування зорієнтовані на незмінність наявних тенденцій економічного розвитку), 
адаптивній (адаптивні очікування формулюються на базі накопиченого досвіду з внесенням 
до прогнозів необхідних коректив, що враховують як достовірні передбачення майбутнього, 
так враховують вплив неповноти доступної інформації про ймовірні зміни), раціональній 
(раціональні очікування, що відображають суб’єктивні уявлення, отримані як на основі 
власного досвіду, так і на ґрунті узагальнення усіх доступних прогнозних даних про 
майбутні події) основі. 

Закономірності утворення даних очікувань розглядаються в контексті передбачення 
впливу інфляційних факторів на функціонування та розвиток суб’єктів господарювання. Так, 
наприклад Г. Лолейт [6, с.40-41], з огляду на можливості сприйняття економічними агентами 
інформації про майбутнє та рівня їх довіри до державної політики, пропонує виокремлювати 
чотири основні типи інфляційних очікувань (рис. 1).  

З огляду на наведену систематизацію можливих типів інфляційних очікувань 
Г.Лолейт [6, с.40-41] підкреслює, що саме підвищення прозорості грошово-кредитної 
політики сприятиме обмеженню очікувань та, в свою чергу, приводитиме до скорочення 
рівня нервозності економічних агентів, а, отже, позитивно стане відображатися на 
згладжуванні коливань темпів інфляції, виробничо-збутової активності і т.і. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Погоджуючись із справедливістю приведених вище висновків щодо значущості ролі 
заходів з інформування суб’єктів господарювання відносно параметрів грошово-кредитної 
політики держави, слід відзначити, що описаний підхід не в повній мірі враховує можливість 
активного реагування таких суб’єктів на можливі зміни відповідно до сформульованих ними 
очікувань майбутнього. 
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Рис. 2. Графічна інтерпретація характеристик параметрів реагування контактних аудиторій на 
інформацію про заходи з грошово-кредитного регулювання економіки 
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формування очікувань, що стосуються динаміки розвитку масштабних макроекономічних 
процесів (таких, як інфляція). Проте можливості реагування агентів на використання 
широкого набору інструментів грошово-кредитного регулювання національної економіки, з 
точки зору автора, визначаються все ж таки набагато більш широким колом альтернатив. 

Тому доцільним здається доповнення описаного підходу щодо систематизації 
параметрів реагування контактних аудиторій (однорідної сукупності економічних агентів) на 
інформацію про заходи з грошово-кредитного регулювання економіки ознакою форми 
реагування певної аудиторії на інформацію про розробку та реалізацію такого роду заходів 
(рис. 2). 

До складу основних форм такого реагування слід віднести процеси пасивної адаптації 
(пристосування, орієнтованого на сприйняття зовнішніх трансформацій через перебудову 
окремих параметра власної діяльності відповідно до конкретних очікуваних змін) та 
акомодації (здійснення функціональних перетворень, які сприятимуть забезпеченню 
підвищення відповідності внутрішнього середовища суб’єкту господарювання до ринкового 
оточення, що в цілому буде змінюватися внаслідок реалізації заходів грошово-кредитного 
регулювання економіки).  

Таблиця 1 
Характеристика очікувань і форм реагування контактних аудиторій (КА) на інформацію про 

заходи з грошово-кредитного регулювання економіки (відповідно до підходу, 
представленого на рис. 1) 

Тип 
сполучення 

КА 
Характеристика очікувань КА 

Можливі  
форми реагування КА  

ACE 

Очікування економічних агентів, не здатних щодо 
активного реагування на господарські зміни, з високим 
рівнем сприйнятливості до інформації та високим рівнем 
довіри до державної політики 

Пасивна підтримка державної 
політики, заснована на 
раціональному характері 
очікувань, цільових параметрах 
державних прогнозів і т. і. 

ACF 

Очікування економічних агентів, здатних до реалізації 
самостійної господарської поведінки, з високим рівнем 
сприйнятливості до інформації та високим рівнем довіри до 
державної політики 

Консервативна господарська 
поведінка, орієнтація в ній на 
пріоритети, встановлені 
державною політикою 

BCE 

Очікування економічних агентів, не здатних щодо 
активного реагування на зміни, з низьким рівнем 
сприйнятливості до інформації та високим рівнем довіри до 
державної політики 

Адаптивна поведінка пасивного 
типу,  

BCF 

Очікування економічних агентів, здатних до реалізації 
самостійної господарської поведінки, з низьким рівнем 
сприйнятливості до інформації та високим рівнем довіри до 
державної політики 

Консервативна господарська 
поведінка, орієнтована  на 
параметри державних прогнозів 

ADE 

Очікування економічних агентів, не здатних щодо 
активного реагування на зміни, з високим рівнем 
сприйнятливості до інформації та низьким рівнем довіри до 
державної політики 

Регулювання обсягів власного 
споживання, посилення уваги до 
ризиків, пов’язаних із 
використанням кредитів 

ADF 

Очікування економічних агентів, здатних до реалізації 
самостійної господарської поведінки, з високим рівнем 
сприйнятливості до інформації та низьким рівнем довіри до 
державної політики 

Здійснення спекулятивних 
операцій, експорт капіталу, 
переведення активів у готівку 

BDE 

Очікування економічних агентів, не здатних щодо 
активного реагування на зміни, з низьким рівнем 
сприйнятливості до інформації та низьким рівнем довіри до 
державної політики 

Уникнення фінансових ризиків, 
консервативна орієнтація при 
визначенні обсягів власного 
споживання 

BDF 

Очікування економічних агентів, здатних до реалізації 
самостійної господарської поведінки, з низьким рівнем 
сприйнятливості до інформації та низьким рівнем довіри до 
державної політики 

Автономна господарська 
поведінка, що базується на 
індивідуальних уявленнях та 
очікуваннях. 

Розглядаючи наочну інтерпретацію характеристик параметрів реагування контактних 
аудиторій (КА) на інформацію щодо розробки та реалізації заходів з грошово-кредитного 
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регулювання економіки, слід відзначити, що найкращому стану реагування відповідає точка 
М (A; C; F), в якій спостерігається високий рівень сприйнятливості та довіри КА щодо 
інформації про заходи з грошово-кредитного регулювання економіки, а також активне 
реагування на зміни. В точці N, навпаки, незважаючи на високий рівень сприйнятливості та 
довіри КА щодо інформації про заходи з грошово-кредитного регулювання економіки, ми 
маємо пасивне пристосування, тобто адаптацію 

Узагальнена характеристика змісту очікувань і відповідних до них форм реагування 
контактних аудиторій на інформацію щодо розробки та реалізації заходів з грошово-
кредитного регулювання економіки представлена у табл.1. 

З точки зору автора, використання наведеного підходу щодо диференціації 
контактних аудиторій  відповідно до характеристик очікувань і форм реагування на 
інформацію про заходи з грошово-кредитного регулювання економіки, буде сприяти не 
тільки посиленню уваги до суто комунікаційних аспектів реалізації таких заходів, але й 
виконанню інституціональних функцій держави у даній сфері у цілому ( табл.2). 

Таблиця 2 
Характеристика інституціональних функцій держави, виконання яких здійснюється при 

реалізації заходів з грошово-кредитного регулювання національної економіки 

Інституціональна 
функція 

Зміст інституціональної функції 
КА, на яку спрямовано 
виконання функції (за 

рис.1. і табл.1) 

Ініціатор 
Упорядкування норм і правил здійснення певних 
фінансових операцій.  

ACE, ACF, BCE, BCF, 
ADE, ADF,   

Адаптер 
Сприйняття, рецепція та інтерпретація індивідуальних та 
колективних  відчуттів, пов'язаних із наявністю або з 
відсутністю потреб у грошово-кредитному регулюванні. 

ACF, BCE, BCF, ADE, 
ADF, BDE, BDF 

Новаторська 
Відбір та адаптація прототипів певних норм 
регулювання до конкретних умов здійснення 
регулятивного впливу 

ACE, ACF, BCE, BDE 

Інформаційно-про-
пагандистська 

Активне поширення позитивної інформації про заходи з 
грошово-кредитного регулювання. Протидія існуючим 
традиціям і звичаям, що перешкоджають (заперечують) 
поширенню нових норм і правил 

BCE, ADE, ADF, BDE, 
BDF 

Контрольна 

Моніторинг процесу реалізації заходів з грошово-
кредитного регулювання економіки, реагування на 
порушення встановлених норм, врегулювання 
конфліктів, запобігання зловживанням 

ACE, ACF, BCE, BCF, 
ADF 

Дистриб’ютор 
Надання допомоги (передача знань та формування 
компетентностей) економічним агентам до змін норм і 
правил, роз'яснення особливостей вживання даної форми.  

ACE, ACF, BCF, BDE 

Комунікативна 
Комунікативна підтримка певних ідей і практики 
регулювання 

BCE, BCF, ADE, ADF, 
BDE, BDF 

 

Висновки. Очікування економічних агентів відносно використання інструментарію 
грошово-кредитного регулювання національної економіки пропонується розглядати як 
кількісно оцінені ними можливості трансформації економічних параметрів функціонування 
фінансового ринку, стан і тенденції розвитку якого змінюються в результаті цілеспрямованої 
дії або бездіяльності уповноважених державних органів та зацікавлених суб’єктів грошово-
кредитних відносин, які є наслідком об’єктивно існуючих умов невизначеності, 
конфліктності та суб’єктивізму сприйняття діючих факторів формування державної 
монетарної політики. 

Очікування економічних агентів в умовах підвищення мінливості та невизначеності 
змін ринкового середовища виступають одним з найважливіших елементів системи ринкових 
відносин, що здатен надавати масштабний та розмаїтий вплив на динаміку розвитку 
національної економіки, а, отже, вимагає на розбудову відповідного та належного механізму 
державного регулювання у цій сфері. 
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Формування системи державного регулювання економіки та розробка конкретних 
заходів з надання регулятивного впливу обов’язково має ґрунтуватися на передбаченні суто 
економічних або соціальних наслідків реалізації певної обраної політики дій, а також 
враховувати характер і масштаби інституціонального впливу таких заходів на формування 
складного комплексу очікувань та прогнозів суб’єктів господарювання, на вибір ними 
певних моделей реагування на майбутні зміни. 

Для систематизації параметрів реагування контактних аудиторій інформацію про 
заходи з грошово-кредитного регулювання економіки запропоновано підхід, який 
ґрунтується на використанні наочної інтерпретації характеристик параметрів, що доповнено 
узагальненнями характеристик відповідних очікувань і форм реагування. Використання 
наведеного підходу щодо диференціації контактних аудиторій буде сприяти виконанню 
інституціональних функцій держави у даній сфері. 

На подальше дослідження потребують методичні аспекти оцінки впливу рішень щодо 
вибору конкретних інструментів грошово-кредитного регулювання національної економіки 
на формування очікувань суб’єктів господарювання.  
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вплив рівня капіталізації на ризик у діяльності банків. Виявлено можливість об’єднання банків як один із 
шляхів підвищення рівня капіталізації. 

Ключові слова: достатність капіталу, стійкість, комерційний банк, НБУ, злиття банків. 
 
The problem of optimizing capital stability and performance of a commercial bank.The influence of the level of 

capitalization on exposure of banks.Revealed the possibility of merging banks as a way to increase the level of 
capitalization. 

Keywords: capital adequacy, stability, Commercial Bank, National Bank, bank mergers. 
 

Проблеми банківської сфери є водночас проблемами фінансової безпеки держави. 
Низький рівень капіталізації посилює ризики у діяльності банків, зменшує їхню здатність до 
перерозподілу коштів у масштабах економіки.  

За кожним комерційним банком стоїть велика кількість клієнтів, для яких 
неспроможність комерційного банку надавати їм певні види послуг означає нестабільність 
їхньої діяльності. Тому вилучення ліцензій у банків зумовлює відплив клієнтів з банків, що у 
кінцевому підсумку за принципом "доміно" може призвести до загально-банківської кризи. 
Тобто низький рівень капіталізації комерційних банків вносить елемент нестабільності в 
економіку держави в цілому. 

Тому потреба у подальшому зростанні капіталу банків посилюється. Цьому сприяють: 
нестійкий характер економіки, що спонукає банки до значних ризиків, пов’язаних із 
прагненням мати стабільні прибутки; конкуренція між українськими банками (за надання 
широкого спектра послуг); конкуренція між українськими банками і банками-нерезидентами; 
збільшення обсягів угод з цінними паперами (зростання угод за такими операціями потребує 
наявності в банку значного капіталу); залучення коштів зовнішніх інвесторів (на ринку 
капіталів вони вважають банки найризикованішими установами). 

При визначенні необхідного розміру капіталу банку, керівнику банку, в першу чергу, 
потрібно урахувати мінімально допустимі розміри його капіталу та нормативи достатності 
капіталу, що встановлені Національним банком України [3]. У зв’язку з тим, що ці 
нормативи пов’язані з визначенням капіталу як бази проведення різних активних операцій 
банку і залучення коштів вкладників, з їх наявності випливає, що коли банк планує 
збільшити розмір активів, перерозподілити їх структуру з підвищенням частки більш 
ризикових активів або надавати більші кредити, то для дотримання встановленого нормативу 
достатності у нього може виникнути потреба збільшити розмір капіталу [1, с. 45]. 

Аналогічна ситуація може виникнути, якщо банку несподівано запропонують великий 
депозит, суму якого можна було б вигідно розмістити, а розмір капіталу не буде відповідати 
припущеній сумі активів з урахуванням ризику або максимального розміру ризику на одного 
позичальника. Таким чином, ця ситуація є проявом ризику недостатності капіталу банку. 

При прийнятті рішення про збільшення капіталу банку, необхідно вибирати доцільні 
шляхи. Капітал банку може збільшений за рахунок: внутрішніх джерел, тобто доходу від 
операцій, продажу частки активів, переоцінки основних засобів; зовнішніх джерел, тобто 
випуску додаткових акцій. 

Вибір способу збільшення капіталу банку залежить від: суми зростання капіталу; 
допустимих витрат на придбання додаткового капіталу; часу, на який банк розраховує. 

У тих випадках, коли припускається повільне зростання капіталу банку з урахуванням 
росту активів, його збільшення може бути забезпечене за рахунок внутрішніх джерел. Якщо 
ж планується швидке зростання активів або необхідне несподіване суттєве збільшення 
капіталу відповідно до зміни вимог Національного банку України, то вимагається залучення 
капіталів зовнішніх інвесторів за рахунок значної емісії акцій. 

Але такий спосіб має як свої переваги, так і недоліки. З одного боку, в цьому випадку 
капітал банку зростає на значну суму, з іншого боку акціонери банку можуть незадовільно 
поставитися до випуску додаткових акцій, тому що це приведе до зменшення прибутку на 
одну акцію і падіння курсової вартості акцій на ринку. Крім того, у цьому випадку виникає 
ризик придбання інвесторами великої кількості акцій, які потім можуть суттєво вплинути на 
політику банку та керівництво ним. 
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При збереженні суттєвого розміру дивідендів і значного збільшення кількості акцій 
можуть виникнути додаткові видатки. Таким чином, при визначенні необхідного розміру 
капіталу банку і вибору варіантів його збільшення необхідно враховувати всю сукупність 
розглянутих факторів і пов’язаних з ними можливих ризиків. 

Термін «достатність капіталу» відображає загальну оцінку надійності банку, ступінь 
його схильності до ризику. Трактування капіталу як «буфера» обумовлює оборотну 
залежність між величиною капіталу і схильність банку до ризиків. Звідси: чим вище питома 
вага ризикованих активів у балансі банку, тим більшим має бути його власний капітал. Разом 
з тим слід відмітити, що надмірна «капіталізація» банку, випуск зайвої кількості акцій в 
порівнянні з оптимальною потребою у власних засобах теж не є благом. Вона негативно 
впливає на діяльність банку. Мобілізація грошових ресурсів шляхом випуску і розміщення 
акцій - відносно дорогий і не завжди прийнятний для банку спосіб фінансування. Як 
правило, дешевше і вигідніше залучити кошти вкладників, ніж нарощувати власний капітал 
[2, с.50]. 

Таким чином, проблема низької капіталізації банків є досить актуальною і потребує 
негайного розв'язання. Одним із реальних шляхів розв'язання цієї проблеми є об'єднання 
невеликих банків у велику фінансово-кредитну установу із значним обсягом капіталу. 
Новостворена установа зможе надавати клієнтам широкий спектр банківських послуг і стане 
гарантом збереження їхніх коштів. Розглянемо більш детально цей шлях розв'язання 
проблеми низької капіталізації вітчизняних банків. 

Взагалі об'єднання банків не є чимось новим у світовій практиці і досить часто 
проводиться в багатьох країнах. Яскравими прикладами об'єднань банків є злиття 
«DгеzdnегВаnk» та «NatіоnаlВаnqиеdеРагіs», «DеutsсhеВаnk» та «ВаnkегsТгustСо.», 
утворення в Австрії «Райффайзенбанку» тощо. Об'єднуючись, банки ставлять різноманітні 
завдання: зниження витрат, диверсифікація вкладень, покращення менеджменту, створення 
розгалуженої мережі філіалів, покращення структури капіталу та ін. Інколи банки 
об'єднуються навіть для того, щоб зменшити сплату податків. 

На перший погляд, приклад можливого об'єднання вітчизняних комерційних банків 
через низький рівень капіталізації ніяк не може порівнюватися з прикладом об'єднання 
світових фінансових гігантів. Однак економічна мета злиття як перших, так і других майже 
однакова: поєднання зусиль у напруженій конкурентній боротьбі, досягнення більшої 
ефективності шляхом скорочення непродуктивних витрат, у тому числі завдяки скороченню 
персоналу. Стратегічні ж завдання об'єднання у вітчизняних та зарубіжних банків справді 
різні: перші прагнуть отримати статус уже не "кишенькового", а більш-менш потужного 
банку та рівноправного партнера, другі — розширити власну експансію, вже маючи значний 
вплив. 

Доцільність об'єднання банків підтверджується такими факторами: 1) новостворена 
фінансово-кредитна установа мала б значний обсяг капіталу, що сприяло б підвищенню 
стабільності національної банківської системи; 2) у новоствореної установи виникли б 
широкі можливості зовнішнього залучення коштів, підвищилася б загальна спроможність 
кредитування вітчизняної економіки; 3) у результаті об'єднання знизилася б собівартість 
послуг банків-учасників об'єднання; 4) у новоствореної установи значно розширився б 
спектр послуг, що надаються клієнтам. 

Злиття банків з юридичного погляду може проводитись двома способами: шляхом 
злиття капіталів банків-учасників об'єднання; шляхом поглинання дрібних банків 
найбільшим банком-учасником об'єднання. При об'єднанні банків проводиться розрахунок 
таких головних показників діяльності: доходи на акцію, ринкова ціна акції, операційний і 
фінансовий леверидж та ін. Можна виділити такі основні організаційні етапи об'єднання 
банків: 1) розраховуються нетто-капітали кожного банку — учасника об'єднання шляхом 
віднімання від фактичного обсягу капіталу банку сумнівних і безнадійних активів та 
позабалансових зобов'язань; 2) визначається загальний обсяг статутного фонду 
новостворюваної установи, який дорівнює сумі нетто-капіталів усіх банків-учасників 
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об'єднання; 3) здійснюється обмін акцій новоствореної установи на акції банків-учасників. 
Для цього для кожного банку розраховується коефіцієнт обміну, який отримують шляхом 
ділення суми нетто-капіталу відповідного банку на суму статутного капіталу 
новостворюваної установи; 4) проводиться консолідація балансів банків-учасників 
об'єднання. 

Створення об'єднаного банку передбачає централізацію певних функцій банку в 
Центральному апараті новоствореної фінансово-кредитної установи. Враховуючи діючу 
практику, доцільно централізувати казначейські функції, управління активами та пасивами 
банку, аналіз кредитних ризиків, надання гарантій, ведення єдиного коррахунку в НБУ, 
випуск власних цінних паперів, надання загальних звітів НБУ. У той же час такі функції, як 
розрахунково-касове обслуговування клієнтів, визначення власної тарифної політики, 
кредитування в межах встановлених центральним апаратом лімітів та інші операції, 
безпосередньо пов'язані з обслуговуванням клієнтів, доцільно не централізувати, а 
делегувати виконання їх філіалам новоствореного банку. 

А тепер розглянемо головні перешкоди, що можуть виникнути при об'єднанні дрібних 
банків. Це насамперед проблема поєднання інтересів акціонерів банків, які мають утворити 
нову фінансово-кредитну установу. Навряд чи хто-небудь із власників окремих банків захоче 
свідомо піти на втрату контролю над своєю власністю заради невеличкої частини акцій в 
об'єднаному банку. Тому на початковому етапі злиття банків слід значну увагу приділити 
саме питанням юридичної форми організації нової фінансово-кредитної установи, 
врахуванню інтересів головних акціонерів, що мають увійти до складу нового банку, 
утворенню його наглядової ради, розподілу владних повноважень з приводу обрання та 
ротації його керівних органів тощо. 

Другим питанням, що потребує детального опрацювання, є визначення джерел 
фінансування перехідного періоду, порядку та напрямків використання їх. Досвід злиття 
іноземних банків показує, що подібні кампанії можуть дозволити собі лише достатньо 
фінансово потужні установи. Залучення значного кола спеціалістів з аудиту, юристів, 
незалежних експертів з питань злиття компаній для виконання всього комплексу 
організаційних процедур, емісія нових акцій (у разі якщо новоутворення буде мати форму 
акціонерного товариства), розподіл, облік та зберігання їх, синхронізація комп'ютерних 
мереж, уніфікація внутрішніх документів — лише частина статей витрат, що очікують нову 
об'єднану банківську установу. 

При злитті банків значну увагу слід зосередити на тому, як це вплине на менеджмент 
об'єднаного банку, адже успіх фінансово-кредитної установи значною мірою залежить від її 
менеджменту. Якщо менеджери банків-учасників об'єднання не зможуть працювати у 
злагоді, то є небезпека втрати кращих управлінців. 

Історія свідчить, що злиття банків мало різні наслідки — як позитивні, так і негативні. 
Та все ж загальна світова тенденція показує, що злиття банків відбуватиметься й надалі. Усе 
більше уваги приділяється меті об'єднання: максимізації доходів усіх учасників об'єднання. 

Зваживши всі плюси та мінуси злиття банків, можна зробити висновок, що для 
сучасної банківської системи України і економіки України в цілому і перспектива створення 
нового об'єднаного банку є, безумовно, позитивною. За умови успішного об'єднання банків 
слід очікувати стабілізаційного ефекту, підвищення рівня капіталізації банківської системи 
та започаткування нового етапу в розвитку банківського середовища в Україні. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В современной России имущественное страхование должно занимать место важнейшего и необходи-

мого инструмента, обеспечивающего социально-экономическую стабильность и безопасность, эффективную 
защиту имущественных интересов физических и юридических лиц от природных, техногенных, экономических 

и иных рисков, реализацию государственной политики социально-экономической защиты населения.  
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In modern Russia property insurance should take the place of the most important and necessary tool for 
ensuring social and economic stability and security, effective protection of property interests of individuals and legal 
entities from natural, technological, economic and other risks, the implementation of the state policy of socio-economic 
protection.  
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В последние годы в России стабильно растет спрос на страхование имущества. И если 
еще не так давно основную категорию потребителей этого вида страховых услуг составляли 
предприятия с иностранными инвестициями, то теперь к имущественному страхованию 
стали проявлять интерес и отечественные предприятия. В Конституции РФ (ст. 7) отмечено, 
что «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
Обеспечение достойной жизни невозможно без имущества, которое удовлетворяло бы 
потребности человека.  

Целью данной статьи является исследование рынка имущественного страхования в 
России на современном этапе.  

Имущественное страхование на сегодняшний день является наиболее обширной 
отраслью страхового рынка, включая в себя целый комплекс видов страхования (страхование 
грузов, всех видов транспорта, имущества физических и юридических лиц, залогового 
имущества, страхование ипотеки и т. д.). Объединены данные подвиды в одну отрасль из-за 
общности объектов страхования, на которые направлена защита, а именно — имущество и 
имущественные права страхователей. Доля реального имущественного страхования неук-
лонно растет и за последние несколько лет, по данным специалистов, увеличилась в общей 
структуре страховых премий почти в 1,5  раза. Если в 2010 году она составляла 38,3%, в 
2011-м – 50,3%, в 2012-м – 56%, то в 2013 году – 58%. Имущественное страхование всегда 
лидировало в списке добровольных видов страхования. На его долю приходится более 40% 
всех собранных компаниями премий. Ежегодный прирост данного рынка составляет 25-30%, 
в основном за счет корпоративной клиентуры. По данным МинФина, сумма премий, 
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собранная по имущественному страхованию за девять месяцев прошлого года (данные по 
состоянию на 03.03.2013), составила 3037 млн. руб., увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 26,6 %. 

Одной из важнейших проблем в сфере страхования имущества является низкий 
уровень развития этого вида страхования. Первая, и, по-видимому, главная причина этого, - 
недостаточные финансовые возможности потенциальных клиентов. Вторая - отсутствие 
мотивов для заключения договоров страхования. Крупные промышленные предприятия, 
пройдя этап приватизации, только начинают проявлять интерес к страхованию своего 
имущества.  

Наименее развитым в России является рынок страхования населения. Имеющиеся 
свободные средства люди предпочитают хранить у себя дома, конвертировать в валюту, 
либо, в крайнем случае, хранить в банках. 

Таким образом, в условиях весьма значительных потенциальных возможностей 
российского рынка страховых услуг потребности национальной экономики и населения в 
качественных страховых услугах не удовлетворяются. Основное бремя расходов по 
ликвидации последствий природных и техногенных катастроф ложится на государственный 
бюджет. 

Развитие страхования жилья в настоящее время является самой значимой проблемой в 
области страхования имущества граждан. Утрата квартиры или жилого  дома  серьезно  
ухудшает материальное  благополучие  граждан.  В современных условиях, важный сегмент 
страхового рынка - страхование жилья - рассматривается в иных видах страхования 
имущества. Однако, по мнению многих специалистов, страховой рынок должен содержать 
жилищное страхование как комплексное страхование, включающее как объекты 
имущественного страхования, так и страхования ответственности. 

Направление средств государственного бюджета на возмещение ущерба от катастроф, 
аварий и иных чрезвычайных событий нежелательно, так как непредвиденные расходы 
государства нарушают бюджетный план, а централизованных государственных резервов 
бывает не всегда достаточно. К тому же, покрытие ущербов причиненных объектам частной 
собственности за счет государственных средств не характерно для развитой рыночной 
экономики. Следовательно, жилищное страхование может помочь избежать таких серьезных 
макроэкономических проблем, как рост государственных расходов и бюджетного дефицита, 
являющегося инфляционным фактором. 

Потенциал страхового рынка как механизма защиты от непредвиденных событий 
используется в РФ менее чем на одну десятую часть. В России основное бремя расходов по 
ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, негативных природных явлений 
ложится на бюджет. Эти затраты могли бы возмещаться страховщиками — следовательно, 
есть резерв снижения государственных расходов. 

Используя жилищное страхование как механизм оперативного возмещения ущерба от 
непредвиденных чрезвычайных событий, можно изменить нарушение соотношения между 
растущим спросом населения и уменьшением предложения товаров и услуг и, как следствие, 
уменьшить усиление инфляционных процессов в экономике. 

Развитие страхового бизнеса в России и ее большое экономическое и территориальное 
пространство уже сегодня диктуют необходимость подготовки специалистов с высшим 
страховым образованием. Среди проблем развития имущественного страхования в России 
следует выделить проблему «условно-добровольного» страхования. Данная проблема 
связана с тем, что  предприятия страхуют имущество не только по причине роста 
сознательности, но и в связи с тем, что в соответствии с определенными законодательными 
актами оно должно быть застраховано.  

Немаловажным фактором, стимулирующим развитие имущественного  страхования, 
является и «льготное» налогообложение платежей по данному виду страхования, которые 
сегодня разрешается относить на валовые расходы предприятий, согласно статьи 140.1.6 НК 
РФ, тогда как, например, личное страхование должно оплачиваться ими из прибыли. В связи 
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с этим возникает следующая проблема: благодаря «налоговым поблажкам», предприятия 
зачастую используют имущественное страхование для уклонения от налогов и оптимизации 
своих финансовых потоков. По данным председателя Государственной комиссии по 
регулированию рынков финансовых услуг  по приблизительным  оценкам емкость теневого 
бизнеса на основе страхования составляет около 400 млн. долл. в год. Данная проблема 
требует немедленного решения посредством более жесткого контроля за страховой 
деятельностью и возможно следует ввести ограничения на «льготное» налогообложение 
платежей по имущественному страхованию с целью сокращения возможности 
использования данного вида страхования для укрытия от налогов.  

В России на сегодняшний день существует значительное количество факторов, 
которые замедляют развитие экономики и страхования как вида экономической 
деятельности в частности. К подобным факторам можно отнести следующие: активно 
развивающаяся теневая экономика; развитие экономического кризиса вследствие 
политической нестабильности; «нечестная» политика некоторых страховщиков, а вследствие 
этого потеря доверия к страхованию  клиентов.  

Перечень проблемных факторов достаточно велик. Остановимся на такой проблеме, 
как «нечестная» политика некоторых страховщиков, а вследствие этого потеря доверия к 
страхованию  клиентов. Относительно данной проблемы следует сказать, что страховщики, 
нередко воспринимают свою обязанность уплатить возмещение как «форс-мажор» и 
склонны вести нескончаемые судебные тяжбы с собственными клиентами и зарабатывать не 
столько на страховых платежах и премиях, сколько за счет экономии на страховых выплатах. 
Таким образом, получается, что не только страховые фонды, резервы и институты 
перестрахования гарантируют страховщику финансовую стабильность. Его риски 
застрахованы правосудием. 

Следующим проблемным вопросом имущественного страхования является скудность 
предложений. Сегодня российские страховщики предоставляют клиентам не более 10-15 
страховых продуктов, в то время как в развитых странах перечень страховых услуг 
насчитывает около 100 разнообразных видов. В виду нестабильности экономики страны 
практически отсутствуют долгосрочные накопительные программы, которые во многих 
странах являются приоритетными и пользуются популярностью у населения. 

Отсутствие четкой государственной политики в области имущественного страхования 
также оказывают негативное влияние на состояние страхового рынка. Практически 
полностью потеряно доверие страхователей к долгосрочному страхованию и страхованию с 
отсроченными выплатами. 

Отсутствие единой статистической информации по имущественному страхованию не 
позволяет в полной мере оценить степень нанесенного ущерба по регионам и в целом по 
стране, что является одной из проблем в этой сфере. Страховщики используют в своей 
повседневной деятельности практически любые источники информации, содержащие 
сведения о произошедших или потенциальных убытках, проводят соответствующие 
исследования, базирующиеся на анализе статистических показателей, полученных извне 
либо собранных самостоятельно в рамках одной или нескольких страховых компаний, ас-
социаций страховщиков. Необходимо создать информационную базу для оценки рисков, 
определения степени ущерба и анализа рынка страхования имущества. Наличие достоверной 
страховой статистики и постоянное совершенствование методов ее сбора и анализа на 
методологическом и информационном уровне способствует эффективному решению многих 
важнейших задач имущественного страхования, стоящих в настоящее время перед 
страховщиками и их объединениями, государственными органами по надзору, регулиро-
ванию и развитию национальной системы страхования, реальными и потенциальными 
страхователями и российским обществом в целом. 

Государственная политика в отношении имущественного страхования должна 
строиться исходя из задач обеспечения стабильности рыночных отношений, создания 
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необходимых условий для вовлечения в систему страхования населения, расширения 
страховых услуг с учетом сохранения социальных гарантий и имущественных прав граждан. 

Государственная поддержка имущественного страхования должна предусматривать 
участие государства в становлении страховой системы защиты имущественных интересов, 
законодательное обеспечение защиты национального рынка страхования имущества, а также 
совершенствование государственного надзора за страховой деятельностью. 
Совершенствование государственного надзора за страховой деятельностью предполагает 
создание нормативных и организационных основ имущественного страхования, разработку 
процедур и механизмов функционирования страховых организаций, занимающихся стра-
хованием имущества. 

Имущественное страхование как стратегически важный сектор экономики нуждается 
в совершенствовании законодательства и регулировании, в специальных мерах поддержки со 
стороны государства. Серьезная проблема, с которой сталкиваются страховщики и 
страхователи, — пути дальнейшего развития имущественного страхования. Перечень 
первоочередных видов обязательного страхования целесообразно дополнить жилищным 
страхованием для защиты имущественных интересов населения и государства в целом. 
Развитие должны получить страховые технологии при страховании рисков, связанных с 
эксплуатацией жилищного фонда. Отсутствие страхования указанных рисков влечет 
значительные бюджетные затраты по ликвидации аварий, катастроф и иных 
неблагоприятных событий. 

Следующей проблемой является отсутствие необходимого правового обеспечения, 
что препятствует развитию имущественного страхования в РФ и затрудняет развитие 
имущественной сферы в целом. Имеющаяся правовая основа в условиях социально - 
экономических преобразований недостаточно уделяет внимания вопросам имущественного 
страхования. В этой связи необходимо расширить страховые услуги в области 
имущественного страхования, совершенствовать законодательную базу. Отсутствие системы 
законодательных актов, составляющих основы имущественного страхования, включая 
требования к заключению договора страхования, также относится к числу факторов, 
сдерживающих развитие имущественного страхования. 

При разработке нормативных документов в области имущественного страхования 
необходимо учитывать особые условия страхования имущества, распределение обязанностей 
и ответственности между страхователем и страховщиком, выработка единого подхода к 
классификации рисков, уровень платежеспособности страхователей, региональные 
особенности, а также потребность в объективной оценке стоимости имущества. 

Проблема мошенничества в сфере имущественного страхования имеет немаловажное 
значение. Образование большого числа страховщиков, предлагающих разнообразные виды 
страховых услуг, сопровождается и появлением фактов мошенничества. Со стороны 
страхователей это выражается главным образом в предоставлении фиктивных документов о 
характеристике принимаемого  риска  и  в  искажении  информации  о  страховых  случаях. 

Существуют и факты мошенничества со стороны страховых компаний. Обычно это 
выражается в выдаче страхователям недействующих страховых полисов, опубликовании 
недобросовестной рекламы, обмане клиентов. Со стороны страхового надзора к таким 
страховым компаниям применяются разного рода санкции и, как правило, они лишаются 
права на проведение страховой деятельности в России. 

Проблемы российского страхового рынка в сфере имущественного страхования схожи 
с проблемами, решаемыми в западных странах. В связи с этим необходим обмен опытом в 
этой сфере между специалистами разных стран. 

Таким образом, по нашему мнению, для дальнейшего развития и совершенствования 
имущественного страхования целесообразно расширять профессиональные контакты с 
законодательными и исполнительными органами государственной власти в целях создания 
благоприятных условий для развития законодательной основы имущественного страхования.  
Необходимо создать информационную базу о состоянии страхового рынка в области 
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страхования имущества, оказывать финансовую помощь в подготовке специалистов по 
страхованию. Рекомендуется расширить взаимодействие федеральных и региональных 
союзов страховщиков с целью повышения качества и увеличения количества предлагаемых 
страховых услуг в сфере имущественного страхования. Все это позволит создать 
необходимые условия для развития национальной системы имущественного страхования, и 
будет способствовать социально-экономической стабильности государства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ МІНОРИТАРНИХ 
АКЦІОНЕРІВ 

 

The concept of "minority shareholder" and his role in corporate governance has been researched. The 
problem of protecting the rights of ’minority shareholders’ has been considered taking into account international 
experience. The regulatory framework has been investigated, the deficiencies of existing corporate law have been 
identified and the ways to overcome these shortcomings have been suggested. 
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Досліджено поняття «міноритарний акціонер» та його роль у сфері корпоративного управління. 
Розглянуто через призму дослідження зарубіжного досвіду проблему захисту прав міноритарних акціонерів. 
Досліджено нормативно-правову базу, виявлено недоліки діючого корпоративного законодавства та 
запропоновано шляхи подолання цих недоліків. 

Ключові слова: міноритарний акціонер, захист прав акціонерів, корпоративне управління, 
контрольний пакет акцій, корпоративне законодавство. 

 

Ідеальні стандарти корпоративного управління − це абсолютно однакове ставлення 
компанії до всіх своїм учасникам, без дискримінації  акціонерів, кредиторів, клієнтів, 
постачальників і співробітників, незалежно від їх ступеня впливу на компанію.  

Найбільш цитованим дослідженням на впливу корпоративного управління на 
фінансовий результат було проведено Патріком Гомперс і Джоем Ішиї з Harvard University і 
Ендрю Метриком з Wharton School of Business, яке засвідчило, що інвестований один долар 
США в портфель компаній з високим рівнем корпоративного управління з 1 вересня 1990 
року, виріс до $ 7,07 31 грудня 1999 року. Аналогічна інвестиція в портфель компаній з 
поганим корпоративним управління збільшилася всього до 3,39 дол. США [8]. Відтак, 
капіталовкладення в компанії з дуже якісним корпоративним управлінням забезпечує 
додатково 9% до річної прибутковості інвестицій. Так, дослідження на прикладі США, 
проведене трьома авторами з Hong Kong University of Science and Technology, показало, що 
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вартість капіталу компаній з хорошим рівнем корпоративного управління значно нижча, ніж 
для компаній з негативним його рівнем. За їх оцінками, поліпшення якості корпоративного 
управління на 10 пунктів за шкалою від 1 до 17 знижує вартість капіталу на 34 базисних 
пункту .  

Разом із тим корпоративне управління впливає на вартість компанії та розмір чистого 
прибутку в цілому, а саме те, що розподіляється між усіма бенефіціарами. Оскільки при 
якісному управлінні рішення менеджменту узгоджуються з інтересами всіх акціонерів, їх 
прийняття − від більш правильних інвестиційних рішень до більш якісної практики в сфері 
праці − призводить до поліпшення операційної діяльності всієї компанії. У недавньому 
дослідженні на основі даних за 1990-2001 і 2002-2008 рр. троє професорів з Harvard 
University довели, що корпоративне управління має позитивний ефект на показники 
операційної діяльності − рентабельність активів, зростання продажів і маржа чистого 
прибутку  

У рейтингу Global Competitiveness Report 2013-2014рр. в категорії захисту прав 
міноритаріїв Україна знаходиться на 146 місці серед 148 країн світу [1].  

На перший погляд, завдання організації таких стандартів виглядає дуже просто, але, 
тим не менш, відповідати такому простому правилу не прагне власник жодної української 
компанії, якщо тільки не бачить від цього очевидною зовнішньої вигоди. Більшість 
українських компаній дуже далекі від міжнародних стандартів корпоративного управління, 
зокрема відносно прозорості та чесності із власними міноритарними акціонерами або 
кредиторами. 

Базовий принцип, який формує основу корпоративного законодавства в Україні, так і 
в зарубіжних країнах полягає в тому, що кожна звичайна акція акціонерного товариства 
надає її власникові однаковий обсяг прав. Тобто власник, 10% звичайних акцій компанії 
отримує право на 10% голосів при вирішенні питань загальними зборами акціонерів, а також 
на 10% дивідендів, що розподіляються компанією (з деякими застереженнями щодо 
можливого випуску привілейованих акцій та ін.). Такий пропорційний розподіл прав між 
акціонерами абсолютно логічно і не викликає сумнівів у його справедливості. Проте в даний 
час закони більшості розвинених країн вносять певні корективи в цей простий принцип, 
надаючи держателям міноритарних пакетів акцій додаткові права, які надаються 
міноритарним акціонерам за умови застосування принципу пропорційності. 

Надання додаткових прав міноритарним акціонерам полягає в тому, що держатель 
мажоритарного пакета акцій, утримуючи контроль в компанії, може управляти компанією 
таким чином, що інтереси міноритарних акціонерів будуть утиснені на користь 
мажоритарного акціонера, що є  несправедливим. Як приклад можна означити − продаж за 
заниженою вартістю цінних активів компанії її власному мажоритарному акціонерові або 
афілійованим з ним структурам. У визначеній ситуації законодавство більшості країн тим чи 
іншим чином захищає інтереси міноритарного акціонера [4]. 

Закон України «Про акціонерні товариства» встановлює безумовні права власників – 
акціонерів у частині [7]: 

 участі в управлінні акціонерним товариством;  
 отриманні дивідендів;  
 отриманні у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна 

товариства; 
 отриманні інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.  

Дослідження теоретичних основ поняття «акціонер» передбачає множинну 
класифікацію акціонерів у період створення та функціонування акціонерного товариства як 
засновники, як власники звичайних та привілейованих акцій, як мажоритарні (великі) та 
міноритарні (дрібні) акціонери. Увага до останньої із названих класифікацій посилюється з 
інтеграцією України у міжнародний економічний простір, із завершенням «розподілу 
власності» із розумінням проблем «внутрішньо корпоративних конфліктів».  
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Термін «міноритарний акціонер» і похідні до нього, твердо закріпилися в 
категоріальному апараті сучасної вітчизняної теорії і практиці акціонерного та 
підприємницького права, корпоративного управління. При цьому українському 
законодавстві визначення міноритарного акціонера - відсутнє.   

Термін «міноритарний акціонер» походить від англійського minor – незначний, 
несуттєвий, другорядний [2]. В американській довідковій літературі під «міноритарним 
акціонером» розуміється «як власник такої незначної кількості акцій корпорації,яка не дає 
можливості контролювати управління  корпорацією або вибирати її директорів [6].  

Частково проблема захисту прав міноритарних акціонерів вирішується нормами 
закону, що відносяться до фідуціарних обов'язків керівників компанії перед її акціонерами та 
до порядку укладення угод із зацікавленими особами ін. Однак, окрім цих інструментів для 
захисту, законодавці більшості країн визнали за необхідне вносити певну диспропорційність 
у корпоративне законодавство, надаючи особливі права міноритарним акціонерам у 
визначених випадках. 

Найбільш очевидний підхід в цьому напрямі − введення норми про прийняття певних 
рішень загальними зборами акціонерів кваліфікованою більшістю голосів (зазвичай три 
чверті голосів). Така норма не порушує принципу «одна акція − один голос», але вона 
означає, що міноритарний пакет в розмірі «25% плюс одна акція» стає «блокуючим», тобто 
без згоди такого міноритарного акціонера (або групи міноритарних акціонерів) прийняття 
рішення з відповідного питання неможливе. Таким методом вирішуються  ключові для 
діяльності компанії рішення: зміна статуту, реорганізація і т.д. Інший метод, який забезпечує 
є можливість проведення кумулятивного голосування чи інших методів забезпечення 
представництва меншості при виборах до керівних органів компанії (рада директорів) [7].  

Однак, варто відзначити, що найбільш актуальний в даний час захист прав 
міноритарних акціонерів при злиттях і поглинаннях компаній та при угодах, які 
передбачають зміну контролю над бізнесом. Здійснюючи такі «фундаментальні» угоди 
керівництво компанії має можливості для маніпуляцій з оцінкою вартості акцій та умовами 
угоди.  

Законодавці і суди розвинутих країн докладають чимало зусиль до того, щоб інтереси 
утримувачів міноритарних пакетів акцій при таких операціях не ущемлялись. Однак не слід 
забувати і про інтереси більшості. Надання занадто великих прав міноритарним акціонерам 
дозволило б їм, по суті, шантажувати мажоритарних акціонерів, блокуючи економічно 
ефективні угоди злиття і поглинання, поки міноритарний пакет не буде викуплений за 
невиправданою та високою ціною. 

Для стимулювання застосування у практиці легальних моделей отримання контролю 
над акціонерним товариством слід запропонувати мажоритарним акціонерам певні стимули. 
Практика європейських країн свідчить, що одним із таких стимулів, який виказав свою 
ефективність, є право на витиснення міноритарного акціонера, яке може отримати особа, що 
з використанням запропонованої законом процедури набуває контрольний пакет акцій 
акціонерного товариства (90-95%). Право на витиснення передбачає можливість 
примусового викупу акцій у міноритарних акціонерів особою, що набула повний контроль 
над товариством.  Запровадження права на витиснення міноритарного акціонера дозволить 
досить ефективно вирішити проблему багатьох сучасних українських товариств, акції яких в 
процесі приватизації були «розпорошені» серед сотень і навіть тисяч міноритарних 
акціонерів – фізичних осіб.  

У країнах загального права та, особливо, в США, окрім самого корпоративного 
законодавства, надзвичайно велику роль у захисті міноритарних акціонерів відведено 
судовим рішенням (суди в країнах загального права, як відомо, виконують нормотворчу 
функцію). У багатьох випадках, судова система беруть на себе оцінку справедливості умов, 
при яких здійснювалася фундаментальна угода. Це дозволяє вирішити справу на користь 
міноритарних акціонерів, якщо угода визнана несправедливою, навіть коли всі вимоги 
корпоративного законодавства формально дотримані [3]. 
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Корпоративне законодавство офшорних зон (більшість з яких - країни загального 
права) набагато гнучкіше від законодавства розвинених країн у тому аспекті, що воно не 
накладає жорстких обмежень на взаємини компанії та її акціонерів, керівних органів і т.д. 
Права меншості зазвичай не регулюються деталізованим корпоративним законодавством; 
натомість компаніям надається можливість самостійно вирішити дані питання в власному 
статуті. Це є  закономірно, адже акціонерами офшорних компаній, як правило, є аж ніяк не 
дрібні вкладники, а комерційні структури або підприємці, які цілком в змозі самостійно 
врегулювати відносини між собою і не потребують особливої опіки з боку держави, в якому 
зареєстрована офшорна компанія . 

В Україні фактично відсутнє законодавство, яке б регулювало поглинання 
акціонерних товариств (придбання значного пакету акцій). На практиці це спричиняє до 
застосування різноманітних навпіл-легальних, тіньових схем захвату контролю над 
товариствами [4]. Норми, присвячені питанням поглинання товариств, мають увійти до 
Закону «Про акціонерні товариства». Слід зазначити, що відповідний розділ законопроекту 
викладений вкрай схематично і не охоплює багатьох проблемних питань, які постають у ході 
здійснення поглинання.  

Доцільним є також закріплення в українському законодавстві «правила прориву до 
товариства» для особи, яка легально набула контрольний пакет акцій. Зазначена особа 
повинна мати право: скликати збори у скорочені строки; здійснювати дії пов'язані зі 
скликанням та організацією зборів із їх компенсацією за рахунок товариства; включити до 
порядку денного питання про дострокове припинення повноважень виборних органів 
товариства). Будь-яких положення статуту та внутрішніх нормативних актів товариства, що 
створюють обмеження для проведення загальних зборів та зміни персонального складу 
органів управління, мають визнаватися недіючими.  

Україна належить до групи країн з висококонцентрованою корпоративною власністю, 
для неї характерна відсутність розвинутих ринків капіталу та корпоративного контролю. 
Корпоративне законодавство України має будуватися з урахуванням реальних відносин, тоді 
як багато чинних правових конструкцій позичені з законодавства країн із розпиленою 
корпоративною власністю та розвинутими ринками капіталів.  

В законодавстві України слід спробувати побудувати розумний баланс між інтересами 
міноритарних та мажоритарних акціонерів. Особа, яка вклала основний капітал у товариство, 
повинна мати змогу ефективно впливати на управління його справами. Такий підхід 
відповідатиме європейській тенденції відмови від формального принципу рівності всіх 
акціонерів й переходу до концепції захисту не тільки міноритарних акціонерів, а й «капіталу, 
що несе основні ризики». 

Реформування корпоративного законодавства України має здійснюватися з 
урахуванням наступних завдань: 

 запровадження в українське законодавство практики європейських стандартів; 
орієнтація на відомі іноземним інвесторам моделі регулювання;  

 забезпечення правового регулювання, спрямованого на досягнення балансу інтересів 
всіх заінтересованих учасників корпоративних відносин (самого товариства, його учасників 
– міноритарних та мажоритарних акціонерів, кредиторів, працівників, потенційних 
інвесторів та держави); 

 забезпечення гнучкості корпоративного законодавства, формування моделей 
управління, що відповідають різним формам та стратегіям ведення бізнесу, забезпечення 
можливості обрання адекватної та зручної організаційно-правової форми та моделі 
регулювання з можливістю її суттєвої модифікації у локальних нормативних актах або 
угодах між акціонерами (учасниками) товариства (диспозитивність законодавства); 

 забезпечення прозорості бізнесу та товариств, створення ефективної системи 
розкриття інформації про товариства; 

 розвиток корпоративного законодавства у сферах, де відсутнє регулювання (статус 
директорів, діяльність груп товариств, регулювання поглинань).  
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ВПЛИВ НБУ НА ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ 
 

The article offers the results of influences of NBU on economic cycles in Ukraine. Also analyzed the level of 
countercyclical monetary policy of National Bank of Ukraine.  The necessity of a more active countercyclical monetary 
policy was identified. 
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У статті розглянуто вплив НБУ на фази економічних циклів в Україні. Проаналізовано інструменти 
проциклічної монетарної політики НБУ. Обґрунтовано доцільність формування більш активної антициклічної 
грошово-кредитної політики. 

Ключові слова: економічні цикли, банківська система, монетарна політика, облікова ставка 
 

Taking into account the cyclicity of economic system development is a prerequisite for 
developing a monetary policy aimed at the creation of stable banking system and sustainable 
growth. The study of business cycles becomes relevant given the depth and duration of the decline 
phase after the crisis of 2008-2009. 

The main indicator of identification of economic cycles is quarterly data on GDP growth 
rate. Figure 1 shows the dynamics of real GDP according to annual and quarterly indicators within 
2000-2013. Dynamics of GDP growth shows a polynomial trend of the second degree of growth 
(approximation reliability coefficient R2 is very close to unity), which is built according to 
quarterly indicators. 

Configuration of the trend line demonstrates classical form of Ukrainian economic cycle. 
Recovery phase has lasted since quarter I of 2000 to quarter III of 2008, including a peak rise that 
occurred within the period from quarter IV of 2003 to quarter III of 2009. The decline phase has 
lasted for 5 quarters, starting on quarter IV of 2008 and ending on quarter IV of 2009. The highest 
level of GDP decline was observed in quarter I of 2009. Since quarter I of 2010, Ukraine's economy 
has entered the trajectory of growth. Post-crisis stabilization period has lasted only until quarter I of 
2011, which did not allow forming a stable foundation for the recovery of the economy in the long 
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run. Since quarter II of 2011, Ukrainian GDP dynamics remains unstable, forming a downward 
trend. 

Important role in the post-crisis economic recovery in Ukraine is played by the National 
Bank of Ukraine, monetary policy of which is a key component of the general economic policy of 
the state. As evidenced by international practice, the role of the central bank increases during the 
post-crisis period or at crucial stages of the economic cycle. 

 

Figure 1. Dynamics of  GDP  growth rate, 2000-2013 
 

NBU insluences the phases of economic cycles via monetary instruments: compulsory 
reservation; interest rate policy; refinancing; management of gold and currency reserves; 
transactions with securities on the open market; regulation of imports and exports of capital; its own 
debt issuance and transactions with it. 

Nominal interest rate is used as a main indicator of influence of developed economies 
monetary policy on the phases of economic cycles. During the recovery phase in 2000-2002, NBU 
discount rate decreased by 5 times (from 35% to 7%) formally carrying out pro-cyclical function. 
The discount rate has remained at the level of historical minimum of 7% for 21 months; that is to 
say that interest rate policy of the NBU did not make even formal influence on economic processes 
during the peak phase. Within 2006-2007, discount rate was lowering, which formally defines fiscal 
policy's pro-cyclical profile. Within the first three quarters of the crisis, discount rate remained at 
12%. Lack of changes in the discount rate confirms an opinion on low efficienct of NBU interest 
rate policy. Beginning June 2009, NBU progressively decreases its discount rate. This process is 
positive, since reducing the cost of money should contribute to economic revival during recession 
and recovery phases. The lowest discount rate within post-crisis stabilization period is specific to 
2013, when interest rates have reached 6.5% per annum. This is associated with stabilization of 
economic processes in Ukraine and reduction of inflation. On 15 April 2014, NBU discount rate has 
reached a 9.5% mark; certainly, this is related to current economic situation of the state – in other 
words, to acceleration of inflation, manifestation of crisis phenomena and the need to mobilize more 
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financial resources at the central bank. In the post-crisis period the National Bank of Ukraine 
conducts expansionary policy with the need for additional economic stimulus to accelerate growth. 
Reduction of the discount rate was carried out relatively smoothly, without major jumps and had 
result-oriented nature. 

Thus, NBU monetary policy had distinct pro-cyclical nature at the first stage of ascending 
phase of the economic cycle (2000-2004), which contributed to economic growth. Pro-cyclical 
profile of monetary policy  objectively stipulates the necessity of economic recovery after the 
economic crisis. 

In the recovery phase (2005-2008 years), during the decline phase (IV quarter. 2008-2009) 
and during the recovery phase (three quarters of 2010), fiscal policy was mostly neutral concerning 
parameters of the economic cycle. 

Measures of monetary policy in early 2009 were aimed at curbing significant fluctuations in 
the exchange rate and balancing of foreign exchange market, providing means of payment to the 
economy, stimulating resumption of loans issuing processes, as well as introducing prudential 
measures of improvement of banking system reliability. Interest rate policy of the central bank in 
practice turned out to be not efficient enough. Proof of this is lack of a significant relationship 
between the rates of NBU and Interbank market, which in its turn eliminates the impact of NBU 
interest rate policy on the dynamics of the retail segment of the money market. In conditions of 
crisis, volatility of money market rates was significantly increased, which did not correspond to 
translational dynamics of the discount rate. 

The global financial crisis has confirmed that under the concept of the modern theory of 
evolution - is an essential and integral component of the economic system, which marks the 
transition to a new phase of the cycle and the new cycle. It can not be avoided, because the 
resources and goals of each economic system is limited and exhaustive, and in the information 
economy are different from those in the industrial. 

Conclusions can be drawn that monetary policy of NBU should be flexible, and more 
responsive to countercyclical regulation. It must constantly adapt to changes depending on the 
economic cycle and market conditions. Implementation of monetary policy should be based on the 
use and upgrading of existing principles and mechanisms aimed at maintaining domestic prices 
stability, the dynamics of the real effective rate of hryvnia and the growth rate of money supply in 
the economy to the extent that will ensure implementation of the main purpose. Stability of 
Ukrainian currency remains the main objective of fiscal policy in 2014 and in the mid-run. The 
vector of monetary policy implementation should be aimed at improving competitiveness of the 
national economy, ensuring stability of the financial system, increasing demand at merchandise, 
money, currency, stock markets. Within the authority granted by current legislation, the National 
Bank will further promote stability of the banking system and support economic growth rate. 
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This article provides an overview of basic electronic payment systems that allow open electronic wallet. 
advantages and disadvantages of opening electronic wallets and their creation in different payment systems are 
considered. Also created forecast demand for payment cards with an electronic wallet.  
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В статті представлено огляд основних систем електронних грошей, які дають змогу відкривати 
електронні гаманці. Розглянуто переваги і недоліки відкриття електронних гаманців та їх створення в різних 
платіжних системах. Також створено прогноз попиту на платіжні картки з функцією електронного гаманця. 

Ключові слова: електронний гаманець, платіжні картки, старт-картки, електронні гроші. 
 

Використання електронних грошей у розрахунках в мережі Інтернет зростає 
швидкими темпами в усьому світі. Їх поява значно спростила рорзрахункові операції і 
дозволила користувачам не замислюватися про регламент роботи банку та про його 
операційний час. В Україні електронні гроші також використовуються вітчизняними 
економічними агентами для розрахунків в українському сегменті мережі Інтернет. Однак 
темпи зростання емісії електронних грошей в Україні є значно меншими ніж в країнах ЄС та 
США, що зумовлено чинниками як мікро-, так і макрорівня. Тому, на сучасному етапі, 
актуальним є дослідження розвитку вітчизняних систем електронних грошей, зважаючи на 
світові тенденції й національні особливості [2]. 

В Україні нормативне регулювання обігу електронних грошей вперше було здійснено 
25.06.2008 затвердженням НБУ «Положення про електронні гроші в Україні». У 2010 р. з 
метою відповідності регулювання емісії й обігу електронних грошей до Директиви 
2009/110/ЄС Національний банк України затвердив нову редакцію «Положення про 
електронні гроші в Україні» (№ 481 від 04.10.2010). У даному документі визначення 
електронних грошей відповідає законодавству ЄС: «Електронні гроші – одиниці вартості, які 
зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, 
особами і є грошовим зобов'язанням емітента».  

Питання емісії й обігу електронних грошей знайшли своє висвітлення у наукових 
працях І.С. Кравчука [2], В. Кравчук [3], О.О. Махаєвої [4], В.І. Міщенка [5], B. Морозова 
[6], П.М. Сенища [7] та інших. 

Термінологія у сфері електронних грошей постійно змінюється. На сучасному етапі 
Європейський центральний банк поділяє електронні гроші на hardware based (включає 
продукти, що забезпечують споживачів портативними електронними засобами, як правило 
картками, що включають мікрочіпи, в тому числі наперед оплачені (prepaid) картки) та 
software based (на основі програмного забезпечення персональних комп'ютерів) [2].  
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В сучасних економічних умовах питання використання систем електронних грошей на 
основі програмного забезпечення персональних комп’ютерів в Україні є досить гострим. 
Електронний гаманець використовується лише фізичними особами. Користувач може 
відкрити електронний гаманець, залишаючись при цьому повністю анонімною. Це є однією з 
причин їх популярності. Щодо незручностей – майже всі операції з гаманцем обкладаються 
комісією, а прямий переклад грошей між гаманцями різних систем в більшості випадків 
неможливий.   

У найбільш чистому вигляді електронні розрахунки не вимагають від своїх 
користувачів пред’явлення будь-яких документів, формального представлення і особистого 
відвідування банку. Саме ця сторона електронних гошей не подобається держорганам, які 
бачать у цьому можливість ухиляння від оподаткування.  

Офіційно Нацбанк поки визнав тільки три платіжні системи, що допускає анонімність 
користувачів: MoneyXy, GlobalMoney і Maxi Card. Раніше в цих системах діяло обмеження в 
сумі, яку людина могла тримати на одному гаманці – не більше 8 тис. грн. З 25 липня 2014 р. 
ситуація погіршилася: тепер користувач не може перевести зі свого гаманця на інші, що 
належать фізособам, більше ніж 500 грн на день. Річний оборот гаманця не повинен 
перевищувати 35 тис. грн. Обмеження на перекази електронних грошей між фізособами не 
торкнуться власників банківських пластикових карт, не стосуються популярних систем, котрі 
не зареєстровані в Україні. Проте, на думку декого з експертів, воно просто вбиває 
український ринок електронних грошей. «Зазначені обмеження не стосуються клієнтів 
банків, у яких є поточний рахунок у банку і які за допомогою платіжних карт ініціюють 
переказ грошей з нього та / або ініціюють отримання готівки через платіжні пристрої», – 
йдеться в поясненні НБУ щодо постанови №378  [8].  

Обмеження НБУ на розрахунки електронними грошима торкнуться, в першу чергу, 
таких систем як MoneyXy, Максі, Глобал Мані, а також частково НСМЕП та Visa, оскільки 
вони офіційно зареєстровані Нацбанком. У той же час обмеження не поширюються на 
системи Яндекс.Деньги, WebMoney і їм подібні, оскільки вони не зареєстровані в Україні. 
Загалом, в Україні сьогодні використовуються 12 різних систем електронних розрахунків які 
які дають змогу відкривати електронні гаманці, переваги і недоліки яких представлено у 
табл.1. 

Таблиця 1 
Системи електронних розрахунків які дають змогу відкривати електронні гаманці, їх 

переваги і недоліки 
Системи електронних гаманців 

на основі програмного 
забезпечення 

Переваги Недоліки 

1. «WebMoney»,  
2. «Яндекс. Деньги», 
3. «Liberty Reserve», 
4.  «LiqPay»,  
5. «Perfect Money»,  
6. «Payza»,  
7. «Qiwi»,  
8. «MoneXy»,  
9. «Максі», 
10. «GlobalMoney»,  
11. «НСМЕП»,  
12. W1 (платіжний сервіс 
«Єдиний гаманець») 
 

1. Захист коштів на вашій карті 
від шахраїв, можливість 
здійснювати безпечні розрахунки в 
інтернеті.  
2. Анонімність операцій з 
електронним гаманцем. 
3. Швидкість операцій – всі 
перерахунки відбуваються 
миттєво.  
4. Зручність реєстрації та 
викорисання для оплати в 
інтернеті. 
5. З електронним гаманцем 
зручно заробляти в інтернеті.  
6. Гроші з електронного гаманця 
легко вивести у реальну  валюту. 
7. Цілодобовий режим роботи. 
8. Безкоштовність та 
безстроковість використання 

1. Електронний гаманець легко 
загубити чи зламати.  

2. За всі операції потрібно 
сплачувати комісію.  

3. Не можна переказувати гроші 
між гаманцями різних систем.  

4. Незворотність грошових 
переказів між гаманцями. 
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Оцінки клієнтської бази найбільших гравців на ринку електронних грошей та 
електронних розрахункових технологій в Україні [1]:  

 НСМЕП, близько 2700 тис. осіб; 
 WebMoney (WMU), близько 2000 тис. осіб; 
 MoneXy 30 тис. осіб; 
 Яндекс. Деньги 585 тис. осіб. 
Як видно, найбільшими гравцями на ринку є НСМЄП та WebMoney (WMU). Інші 

компанії або щойно розпочали роботу на українському рину, або не розкривають інформації 
по Україні. 

Для стрімкого зростання популярності створення електронних гаманців в платіжних 
системах є низка причин. Різноманітність електронних платіжних систем відкриває широкий 
вибір користувачам для створення гаманців. Проте головною проблемою для української 
аудиторії залишається не визнання світових платіжних систем на законодавчому рівні [2].  

З точки зору законодавчого врегулювання та державного контролю більш зручними є 
електронні гроші на hardware based – тобто пластикові платіжні картки, що включають чипи. 
Саме їх на сьогоднішній день може контролювати НБУ, який визначив перелік банків, що 
можуть здійснювати емісію електронних грошей (15 банківських установ), як правило, через 
емісію карток Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), а також на 
основі використання платіжних систем Visa International та ГлобалМані.  

Електронний гаманець на основі платіжної картки (e-purse) – це платіжний додаток 
платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на консолідованому 
картковому рахунку емітента і який дозволяє його держателю в межах установленого ліміту 
виконувати платіж за товари (послуги) без уведення персонального ідентифікаційного 
номера (ПІН) [1]. 

Електронний гаманець на основі пластикової картки - це практично той самий 
банківський рахунок, тільки віртуальний. Кошти на ньому можна поповнювати і витрачати, 
як і переводити кошти між гаманцями всередині платіжної системи. Іноді цифрові гроші 
навіть зручніше, ніж паперові, але іноді - навпаки.  

З розвитком інтернет-технологій в сфері електронних платежів впевнено зайняли 
свою нішу віртуальні картки. Віртуальна карта дозволяє здійснювати платіжні операції в 
мережі інтернет, наприклад, розплачуватися за покупки в інтернет-магазинах. Тенденції 
попиту на різні типи карток з функціями гаманців представлено у табл.2. 

Таблиця 2 
Тенденції попиту на карток за 2007-2014 рр, тис. шт. 

Роки 2014 рік у % до 
Вид картки 

2007 2009 2011 2013 2014 2007 2009 2011 2013 
з чипом 1300 1558 1236 741 623 47,9 40,0 50,4 84,1 

у мережі Інтернет 106 166 129 113 185 174,5 111,4 143,4 163,7 

Всього 1406 1724 1365 854 808 57,5 46,9 59,2 94,6 

 

Аналіз ринку карток з функцією гаманця показав, що на початок 2014 року їх було 
випущено всього 808 тис. шт., що 5,4 % менше ніж у 2013 році.  

Попит на картки з чипом зменшується щороку і в 2014 р. їх було випущено на 15,9 % 
менше ніж у 2013 р. Кількість віртуальних карток збільшується – за два квартали 2014 р. їх 
випустили на 63,7 % більше ніж у 2013 р. і на 74,5 % більше ніж у 2007 р. 

За результатами аналізу ми побудували прогноз зміни попиту на картки з різними 
носіями інформації на наступні 2 роки (рис. 1). Для прогнозування попиту на картки з чипом 
ми використовували лінійний тренд. Таким чином рівняння лінійної регресії має такий 
вигляд: 

y = -117,21x + 1716,5 
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Рис. 1. Прогноз попиту на платіжні картки з функцією електронного гаманця 

 

Прогноз ілюструє спад попиту на картки з чипом. Достовірність цього прогнозу є 
достатньо високою, тому що R2 = 0,717. 

Для прогнозу попиту на віртуальні картки ми вибрали поліноміальний тренд який 
свідчить про незначне зниження попиту: 

y = -12,72x2 + 146,02x - 87,839 
Але достовірність цього прогнозу є дуже низькою, тому що R2 = 0,108. 
Таким чином, серед карткових технологій з функцією гаманця найбільше зростання 

попиту передбачається для віртуальних карток. А попит на картки з чипами, ймовірно, буде 
падати.  

Висновки. Електронні гроші впевнено набувають визнання серед користувачів. Тому 
слід більше уваги приділяти розвитку законодавчої бази для контролю руху коштів через 
електронні гаманці в платіжних системах в інтернеті. 
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У статті висвітлено ретроспективний аналіз розвитку недержавного соціального страхування в 

Україні. Досліджено основні етапи становлення недержавного соціального страхування. Визначено основні 
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The article highlights a retrospective analysis of non-state social insurance in Ukraine. The main stages of 
non-state social insurance have been researched. There have been identified  the main features of the formation of non-
state social insurance institutions in Ukraine. 
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В Україні на сьогодні недержавне соціальне страхування представлене пенсійним 
страхуванням, індивідуальним (особистим) добровільним медичним страхуванням та 
страхуванням від нещасних випадків.  

Недержавне  страхування є формою (способом) участі   роботодавців та громадян у 
справі захисту особистих інтересів і створення у такий спосіб умов для забезпечення 
соціальної та політичної стабільності в суспільстві. 

Зародження й розвиток страхового ринку України — процес, що має багато спільного 
з аналогічними процесами в інших постсоціалістичних країнах. Досліджуючи питання 
розвитку страхового ринку в Україні упродовж 15 останніх років, можна дійти висновку, що 
його роль недооцінювалася. Лише протягом останнього часу цій сфері приділяється належна 
увага. Сьогоднішній стан ринку можна охарактеризувати як початок періоду зростання, 
незважаючи на те, що обсяги ринку порівняно з країнами Східної та Західної Європи 
незначні. 

Розвиток страхового ринку України, на нашу думку, можна умовно поділити на кілька 
етапів. 

Перший етап (1991-1995роки) — це період створення і прийняття перших 
законодавчих актів із регулювання діяльності на страховому ринку. Розвитку страхових 
компаній сприяло прийняття Декрету Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і 
доповнень у Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 26 квітня 1993 року № 
38-93, що забороняв комерційним банкам діяльність у сфері страхування, та Декрету «Про 
страхування» від 10.05.1993 року [4,6]. 

Динаміка зростання чисельності страхових організацій в Україні за цей період 
характеризується такими показниками: 1991 рік - 28, 1992-ий - 171, 1993-ій - 455, 1994-ий - 
616, 1995 рік - 655 страхових компаній. 

Водночас кількісне зростання страхового ринку в Україні не перейшло на цьому етапі 
в якість, не були визначені чіткі напрямки розвитку ринку, не було відповідної 
методологічної бази та кваліфікованих кадрів. Не проводився ефективний державний нагляд 
і ліцензування (до 1993 року) страхової справи. Незважаючи на те, що в 1993 році було 
створено державну структуру у сфері регулювання страхового ринку - Укрстрахнагляд, 
переломного етапу в розвитку страхового ринку, контролі за діяльністю страховиків тощо не 
відбулось. Більшість страхових компаній були неплатоспроможні [2, с.130-133]. 
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До 1995 року багато страхових компаній працювали за принципом піраміди (до цього 
спонукала висока інфляція). Важливим чинником розвитку національного ринку цього часу 
було створення в Україні філій і представництв московських страхових компаній («АСКО", 
«Славія» та ін.), створення власних великих компаній-холдингів («Саламандра», а також 
перетворення «Укрдержстраху» у НАСК «Оранта»). 

Другий етап (1996—2002 роки). Значною подією для ринку було прийняття 07.03.1996 
року Верховною Радою України Закону «Про страхування». Цей закон, а також близько 20 
постанов уряду, 11 інструкцій і нормативних актів, прийнятих за цей період, відбивали 
потреби перехідного періоду від планової до ринкової економіки, безпосередньо визначали 
умови діяльності в сфері страхування, де домінуючу роль відігравали недержавні страхові 
компанії [7]. 

Зросли вимоги до розміру статутного фонду з 5 тис. дол. до 100 тис. дол. Після 
перереєстрації в 1997 році кількість страховиків значно зменшилась; налічувалося 220 
компаній. У 1997 році відбулося падіння реальних обсягів надходжень страхових платежів, 
що почалося в 1994 році, при цьому зростання становило лише 8,6% від аналогічного 
показника 1994 року в порівняльних цінах.  

Посилилися вимоги Укрстрахнагляду (з 1998-го до кінця 2001 року Міністерства 
фінансів України як контрольного органу страховиків) щодо платоспроможності, ліквідності, 
резервування, структури активів, інвестиційної політики тощо. Страховики, починаючи з 
1996 року, зобов'язані були за кожним видом страхування, який вони мали намір 
здійснювати, розробляти правила страхування та затверджувати їх у контрольному органі. 
Характерною тенденцією цього етапу було продовження політики обслуговування та 
встановлення тісніших зв'язків  страховиків і структур, які їх створили. 

Третій етап (2002–і по теперішній час) — це період переосмислення напрацьованого 
та перехід до нових стандартів і підходів у регулюванні та розвитку ринку. Значно 
посилилась конкуренція, професіоналізм у роботі страховиків. З'явився новий регулятор - 
створена наприкінці 2002 року Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
(далі - ДКРРФП), суворішими стали вимоги щодо капіталізації ринку. Прийнятий у новій 
редакції наприкінці 2001 року Закон України «Про страхування» встановив нові вимоги до 
статутних фондів страховиків у розмірі не менше 1 млн. євро для тих, хто провадить 
ризикові види страхування, та 1,5 млн. євро для страховиків, які здійснюють страхування 
життя. 

Практичним завданням цього етапу є зміцнення системи контролю ДКРРФП та 
фінансового стану наявних страхових організацій і виведення з ринку страхових послуг 
нежиттєздатних страховиків, підвищення рівня платоспроможності й капіталізації страхових 
компаній та якості капіталу, розширення діяльності із залучення коштів населення і 
підприємств, а також посилення взаємодії страховиків з реальним сектором економіки. 

Саме в цей період особливого розвитку набула система недержавного пенсійного 
страхування, яка є складовою недержавного соціального страхування та входить до 
накопичувального пенсійного забезпечення. 

Система недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) становить третій рівень 
пенсійної системи, запроваджений Законом України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» від 9 липня 2003 року [5]. Основу такої системи складають недержавні 
пенсійні фонди. 

Система недержавного пенсійного забезпечення ґрунтується на засадах добровільної 
участі фізичних та юридичних осіб, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 
учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування пенсійних виплат. 

Метою такого виду діяльності було доповнення існуючої державної солідарної 
пенсійної системи додатковим пенсійним забезпеченням [3, с.168]. Найбільшого поширенні 
та розвитку система пенсійного недержавного страхування набула саме з 2009 року. 
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У 2009 році до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 
109 недержавних пенсійних фондів (НПФ) та 48 адміністраторів НПФ. В цей же період 
адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 62 297 пенсійних контрактів 
з 48 732 вкладниками, з яких 2 303 (4,7%) – юридичні особи та 46 429 (95,3%) – фізичні 
особи. Із загальної кількості укладених пенсійних контрактів 14,9 тис. пенсійних контрактів 
укладено з юридичними особами та 47,4 тис. контрактів – з фізичними особами. При цьому 
порівняно з кінцем 2008 року кількість контрактів з юридичними особами збільшилась на 
0,3%, з фізичними особами майже не змінилася (збільшилась на 0,004 %) [8, с. 199-200]. 

Як і в попередні роки, в 2009 році більшість серед учасників НПФ становили особи 
віком від 40 до 55 років – 42,2% (2008 рік – 42,5%, 2007 – 41,9%). Разом з тим слід 
відзначити збільшення частки вікової групи старше 55 років, яка становить 12,9% (2008 рік – 
12,2%, 2007 – 9,3%). Частки учасників НПФ вікових груп від 25 до 40 років та до 25 років 
протягом 3 кварталів 2009 року склали відповідно 35,8% (2008 рік – 35,5%, 2007 – 34%) та 
9,1% (2008 рік – 9,9%, 2007 – 15,1%). 

Разом із зростанням кількості учасників НПФ зростають і обсяги сплачених пенсійних 
внесків. Так, у 2009 році всіма вкладниками недержавних пенсійних фондів було сплачено 
710,1 млн.грн. пенсійних внесків, що на 21,8% більше, ніж на кінець 2008 року (або на 127,2 
млн.грн.). 

Загальний обсяг пенсійних активів, сформованих пенсійними фондами протягом 
трьох кварталів 2009 року, зріс на 30,5% та склав 799,1 млн. грн. (2008 рік – 612,2 тис.грн.). 
Пенсійними фондами було сукупно здійснено виплат (одноразових та на визначений строк) 
на суму 71 802,9 тис.грн.  20 499 учасникам та 870 спадкоємцям, тобто 4,3% учасників від їх 
загальної кількості отримали пенсійні виплати протягом 9 місяців 2009 року. За 
результатами трьох кварталів 2009 року переважними напрямами інвестування пенсійних 
активів є депозити в банках (48,3% інвестованих активів), облігації підприємств - резидентів 
України (19%) та акції українських емітентів (8,7%), а також цінні папери, дохід за якими 
гарантовано Кабінетом Міністрів України (8,7%) Метою інвестування пенсійних активів є 
насамперед збереження пенсійних заощаджень громадян. Стратегія інвестування 
недержавних пенсійних фондів є більш консервативною, ніж у інших фінансових установ. Це 
вимагає від управителів коштів вкладення пенсійних активів у більш безпечні види активів. 

Загальна вартість доходу, отриманого від інвестування пенсійних активів у 2009 році 
склала 202 132,6 тис.грн., або 28,5% від суми залучених внесків (710 072,2 тис.грн.), і зросла 
у звітному періоді на 132,8%.  Розмір інвестиційного доходу в більшості фондів є 
недостатнім для забезпечення належної диверсифікації пенсійних активів у дохідні фінансові 
інструменти. Крім того, такі основні інструменти вкладення пенсійних коштів, як державні 
цінні папери, цінні папери місцевих рад, не мають широкого попиту серед управляючих 
компаній у зв’язку з низьким рівнем дохідності. Витрати, відшкодовані за рахунок активів 
пенсійного фонду, склали 43 050,2 тис. грн., або 5,4% від загальної суми активів НПФ [8, с. 
200-207]. 

Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, припадає 
на оплату послуг з управління активами пенсійного фонду – 23 316,9 тис. грн., або 54,2% від 
загальної суми витрат. Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду 
складали 16 342,8 тис. грн., або 38% від загальної суми витрат. Оплата послуг зберігача, який 
здійснює відповідальне зберігання активів пенсійного фонду, – 1 632 тис. грн., або 3,8% від 
загальної суми витрат. 

Поруч із поширенням недержавного пенсійного забезпечення інші складові 
недержавного соціального страхування такі як страхування від нещасних випадків і медичне 
страхування не набули такого розповсюдження. Необхідно зазначити, що рівень страхування 
від нещасних випадків у 2009 р. становив 2%, а медичне страхування займало 4%, що 
свідчить про недостатній розвиток цих видів страхування в Україні.  

Отже, якщо говорити про весь історичний розвиток найвагомішої складової 
недержавного соціального страхування, яким є недержавне пенсійне забезпечення, то слід 
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зазначити, що період з 1992 по 2003 рр. характеризувався створенням нових структур в цій 
системі – це недержавних пенсійних фондів. Але на той час ці структури скоріші мали 
вигляд фінансових пірамід та працювали за умов відсутності достатньої нормативно-
правової бази щодо їх діяльності. З 2004-2012 рр. будується повноцінна система 
недержавного пенсійного забезпечення на основі апробованих у світовій практиці принципів 
та механізмів. Недержавні пенсійні фонди становляться новою перспективною ланкою 
фінансового сектору України, діяльність якої спрямована на забезпечення добробуту людей 
похилого віку шляхом збереження та примноження їх заощаджень. З 2012 р. і по наш час 
характеризується спробами державних чиновників реформувати систему пенсійного 
забезпечення шляхом введення накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування.  

Підсумовуючи все вищезазначене, можна говорити, про те що недержавне соціальне 
страхування в Україні ще не набуло належного поширення. В Україні існує необхідність 
залучення недержавних структур до системи соціального захисту громадян. Тим більше, що 
державна соціальна політика визначає одним із пріоритетних напрямів розвитку страхового 
ринку подальший розвиток особистого страхування, довгострокового страхування життя, 
участь страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення, а також запровадження 
комплексного сполучення обов'язкового та добровільного медичного страхування. Це 
сприятиме не тільки підвищенню ролі приватного сектора в соціальних програмах, 
зростанню усвідомлення людини до процесу формування свого соціально захищеного 
майбутнього, підвищення рівня соціального захисту населення, появі постійного джерела 
залучення додаткових коштів у бюджет, але й виконанню державою своїх міжнародно-
правових зобов’язань в сфері забезпечення та зростання соціального захисту населення.  
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Рассмотрена активизация стратегической валютной политики Китая в международном финансовом 
пространстве на пути интернационализации юаня – переход на внешнеторговые расчеты в юанях, 
расширение использование юаня в качестве средства международного платежа, в операциях по 
обслуживанию международной торговли, чему способствует заключение двухсторонних валютных свопов 
Народного банка Китая с центральными банками стран, являющихся торговыми партнерами КНР. 

Ключевые слова: интернационализация валюты, китайский юань, валютные свопы, международные 
платежи и расчеты 

 

The article examines the activation of China's strategic monetary policy in the international financial space 
aimed at the renminbi's internationalization - conversion foreign trade settlements to renminbi using, expanding the 
renminbi use as a means of international payment operations service of international trade, which promotes by the 
bilateral currency swaps conclusion between the People's Bank of China and the central banks of the countries that are 
trading partners of China. 

Key words: currency internationalization, renminbi, currency swap, international payments and settlements. 
 

В последнее время наблюдается укрепление позиций китайского юаня на мировых 
финансовых рынках, повышается доля юаня в операциях на валютных рынках, в платежах по 
внешней торговле, в операциях на фондовых биржах, в кредитных сделках и др. 

Таблица 1 
Доля отдельных валют в международных платежах и расчетах 

(% от общих стоимостных оборотов) [1] 
Ранг 

(август 2014) Наименование валюты Валюта янв.12 янв.13 янв.14 авг.14 

1 Доллар США USD 29,73 33,48 38,75 43,82 
2 Евро EUR 44,04 40,17 33,51 29,13 
3 Фунт стерлингов GBP 9,00 8,55 9,38 8,40 
4 Японская иена JPY 2,48 2,56 2,49 2,47 
5 Австралийский доллар AUD 2,08 1,85 1,75 1,92 
6 Канадский доллар CAD 1,81 1,80 1,80 1,59 
7 Китайский юань CNY 0,25 0,83 1,39 1,54 
8 Швейцарский франк CHF 1,36 1,83 1,38 1,21 

 

Как видно из табл. 1, первое место в валютных оборотах длительное время 
приходилось на евро, обеспечивающим торгово-экономические и финансовые отношения 
внутри Европейского союза между 28 странами-членами. Однако в 2013 году евро уступил 
первенство доллару США. На это повлияли неблагоприятные процессы, протекающие в 
еврозоне. Европейская валюта в связке с долларом и юанем выглядит наиболее слабой 
сейчас, потому что Европа испытывает проблемы, как внутреннего характера, так и 
связанные с тем, что притормозилась торговля с РФ - важным партнером для Европейского 
союза. Кроме того, если учитывать операции в евро с «внешним миром» (внешним по 
отношению к ЕС), то доля указанной валюты будет весьма скромной.  

По состоянию на начало 2012 года доля юаня в международных платежах и расчетах 
составляла лишь 0,25%, при этом китайская валюта в списке ведущих валют занимала 20-е 
место. Все ведущие валюты, входящие в первую семерку (кроме доллара США), за период с 
января 2012 года по август 2014 года ухудшили свои позиции. А доля юаня увеличилась к 
августу текущего года более чем в 6 раз и достигла 1,54%. Юань оказался уже на 7-м месте, 
опередив швейцарский франк. Согласно оценкам специалистов SWIFT, к началу 2015 года 
китайская валюта может обойти доллар Канады и доллар Австралии и выйти на 5-е место 
после иены Японии [2]. 

Последний отчет RMB Tracker SWIFT [1] показывает, что в течение прошлых двух 
лет платежи в юанях по всему миру увеличились в объемах почти в три раза. Кроме того, 
юань теперь поддерживается более широкой базой с еще 35% финансовых учреждений, 
которые стали использовать юани при осуществлении платежей с Китаем и Гонконгом (рис. 
1).  
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Рис. 1. Количество финансовый учреждений, использующих юань при осуществлении 

платежей [1] 
 

Сегодня, более одной трети финансовых учреждений во всем мире используют юань 
для платежей в Китай и Гонконг. При этом по географии использования юаня финансовые 
учреждения распределились следующим образом: лидирует по платежам в юанях Азия с 
объемами в 40% и приростом относительно 2012 года на 22%. В Северной и Южной 
Америке 32% учреждений использует юань с приростом в 44% к 2012 году. В Европе – 31% 
учреждений с приростом в 47%, и в странах Ближнего  Востока и Африки 26% учреждений 
используют юань с увеличением на 83% в течение того же двухлетнего периода.  

Использование финансовыми учреждениями юаня в международных расчетах 
укрепит позиции валюты в Гонконге, Китае и других оффшорных центрах. Поскольку 
объемы использования валюты продолжают расти, появляются возможности развития новых 
продуктов и услуг, деноминированных в китайских юанях. Эти новые продукты и услуги 
будут способствовать большему использованию юаня в глобальном масштабе, делая его 
более эффективной валютой. 

В то же время юань, сохраняя статус валюты с ограниченной конвертируемостью, 
пока еще занимает очень скромные позиции в операциях, обслуживающих инвестиции и 
различные сделки на финансовых рынках. Намного более внушительно позиции китайской 
валюты выглядят в операциях по обслуживанию международной торговли. Это 
неудивительно, учитывая масштабы внешнеторгового оборота Китая: в 2012 году он 
составил 3,87 трлн. долл., а в 2013 году – 4,16 трлн. долл. В прошлом году КНР обошла по 
объему внешнеторгового оборота Соединенные Штаты и стала лидером международной 
торговли. По величине ВВП Китай давно уже занимает второе место в мире после США. 
МВФ сообщает, что в 2013 году ВВП Китая по паритету покупательной способности 
составил около 13,4 трлн. долл., а американский – 16,7 трлн. долл. К 2018 году китайский 
ВВП достигнет 20,7 трлн. долл., американский – 21,6 трлн. долл. 

В последнее время становится все более очевидным, что Пекин делает шаги в сторону 
придания своей валюте статуса мировой резервной или как минимум региональной. В 
декабре 2008 года руководство Китая объявило о начале курса на «интернационализацию» 
национальной валюты. Для этого был выбран удобный момент – разгар мирового 
финансового кризиса, который привел к ослаблению позиций многих ведущих валют. Одним 
из основных направлений действий китайских властей по интернационализации юаня 
является расширение доли юаня в международной торговле. 

В марте 2012 г. все китайские предприятия с экспортно-импортной лицензией 
получили право вести расчеты по внешнеторговым сделкам в юанях. Всего за пять лет 
осуществления проекта «интернационализации» юаня (2009 - 2013 гг.) общий объем 
международных торговых расчетов в юанях составил примерно 10,6 трлн. юаней (1,7 трлн. 
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долл. США), из которых на 2013 г. пришлось 5,16 трлн. юаней (почти половина). Deutsche 
Bank прогнозирует увеличение объема внешней торговли Китая в 2014 году в национальной 
валюте на 50%; операции в юанях могут превысить отметку в триллион долларов [4]. 

Если в 2011 году доля расчетов в юанях во внешней торговле Китая составляла 5,5%, 
то в 2013 году – 11,7%. В текущем году тенденция перехода к расчетам в юанях во внешней 
торговле Китая продолжилась. По данным на конец апреля текущего года доля юаня в 
торговле Китая с отдельными регионами была следующей (%): страны еврозоны – 29; другие 
страны Европы – 38; страны Среднего Востока – 58; страны Центральной и Южной Америки 
– 66. Однако с некоторыми странами и регионами использование юаня все еще крайне 
скромное. Так, крупнейшим торговым партнером Китая являются США, однако доля юаня в 
китайско-американской торговле по состоянию на апрель 2014 года составила всего 2,4%. 

В связи с возникшими вследствие кризиса 2007-2009 гг. рисками ненадежности 
доллара, Китай и ряд других стран еще в конце прошлого десятилетия приняли решения о 
переходе во внешней торговле на максимально возможное использование национальных 
валют торговых партнеров. В 2008-2009 гг. Китай начал внедрение специальных механизмов 
свопов, который позволяет стабилизировать взаимную торговлю посредством обеспечения 
стабилизации валютных курсов путем обмена активов в национальных валютах на 
определенных условиях. 

Народный банк Китая (НБК) заключал соглашения о валютных свопах, как с 
развивающимися странами, так и с развитыми экономиками. Наиболее крупные сделки (по 
величине лимитов) были заключены с: Гонконгом, Южной Кореей, Европейским Союзом, 
Сингапуром, Великобританией, Австралией, Бразилией. По состоянию на начало текущего 
года сумма валютных свопов оценивалась примерно в 2,4 трлн. юаней, что примерно 
эквивалентно 400 млрд. долл. США [4]. 

Необходимо отметить следующие преимущества от перехода в двусторонних 
расчетах от американского доллара к китайскому юаню: 

- снижение валютных рисков экспортеров от колебаний курса доллара и поступления 
валюты, которая укрепляется и может выступать средством накопления; 

- снижение расходов на конвертацию валют;  
- снижение расходов по оплате за перевод денег третьим банкам [5]. 
Процесс заключения соглашений по валютным свопам НБК с центральными банками 

других стран продолжился в 2014 году. В июле текущего года, Народный банк Китая 
заключил соглашение о валютном свопе с центральным банком Швейцарии на сумму 150 
млрд. юаней, или 21 млрд. швейцарских франков (эквивалентно 24,4 млрд. долл. США). В 
том же месяце закончились переговоры между Китаем и Аргентиной о свопе, эквивалентном 
11 млрд. долл. США. Действие заключенных ранее соглашений по валютным свопам 
истекает, происходит заключение новых или пролонгация исходных соглашений. Так, в 2011 
году было подписано соглашение о валютном свопе с Монголией. В августе текущего года 
Пекин и Улан-Батор подписали новое соглашение, увеличив лимит валютного свопа с 10 до 
15 млрд. юаней. В августе 2014 года стало известно, что Центральный банк Российской 
Федерации и НБК завершили подготовку соглашения о валютном свопе, 
предусматривающем обмен рублями и юанями. 

Юань укрепляется в целом к мировым валютам. Потому что китайская экономика от 
последних кризисов только выигрывает - Китай от них в стороне и нередко предлагает себя в 
качестве замещения услуг других стран. Юань в качестве альтернативы позволит мировой 
экономике снизить валютные риски. Появление в валютных резервах государств еще одной 
сильной валюты укрепит их финансовую устойчивость к кризисным явлениям. 

 

Литература: 
1. SWIFT RMB Monthly Tracker 2014: [Электронный ресурс]: / Режим доступа: 

http://www.swift.com/products_services/renminbi_reports 
2. Катасонов В. Наступление юаня: валютные свопы. [Электронный ресурс]: / Режим доступа: 

http://www.fondsk.ru/news/2014/09/24/nastuplenie-juanja-valjutnye-svopy-29643.html 

http://www.swift.com/products_services/renminbi_reports�
http://www.fondsk.ru/news/2014/09/24/nastuplenie-juanja-valjutnye-svopy-29643.html�


 55

3. Катасонов В. Интернационализация юаня (I).  [Электронный ресурс]: / Режим доступа: 
http://www.fondsk.ru/news/2014/10/11/internacionalizacia-uanja-i-29911.html 

4. Экспансия юаня: валютные свопы [Электронный ресурс]: / Режим доступа: 
http://www.mirumir.com.ua/2014/09/28/ekspansiya-yuanya-valyutnye-svopy/ 

5. Рудый К. Валютный своп как механизм внешнеэкономической стабилизации (на примере Республики 
Беларусь и КНР) / К. Рудый // Вестник Национального банка республики Беларусь: Информационно-
аналитический и научно-практический журнал. – 2010. – №6. – с. 14-19. [Электронный ресурс]: / Режим 
доступа: http://www.nbrb.by/bv/articles/8161.pdf 

 

Pukhyr S.T. 
Ph.D., Associate Professor, 

University of Banking of the National Bank of Ukraine, Kyiv 
 

EXTERNAL SOURCES AND MECHANISMS OF FINANCIAL  
SUPPORT FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Пухир С.Т. 
к.е.н., доцент, докторант, 

Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ 
 

ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ТА МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

В статті проведено огляд існуючої практики фінансування місцевого економічного розвитку в Україні, 
встановлення зовнішніх джерел та механізмів фінансового забезпечення місцевого економічного розвитку, а 
також причин його недостатності. 
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In this article оverview of the existing practice of financing local economic development in Ukraine, 
installation of external sources and mechanisms of financial support of local economic development, as well as the 
reasons for its failure.  

Key words: source, mechanisms, local budgets, local development, local borrowing. 
 

Функціонування місцевого самоврядування як у світі, так і в Україні, спрямовано на 
реалізацію його головного призначення – створення та підтримку сприятливого життєвого 
середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям 
територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку 
дієздатної громади. 

Проблемам становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні присвячено 
дослідження багатьох українських науковців та практиків. Так, серед вчених, праці яких 
присвячені розвитку теоретичних і методичних засад місцевого самоврядування, слід 
відмітити Н. Антонову, Н.В. Барбашову, О.В. Батанова, Ю.Ганущака, В.Кампо, В. Куйбіду, 
П.Любченка, А.Малюка, А.Ткачука та інших. Проте, незважаючи на наявність доволі значної 
кількості публікацій з окреслених питань, дослідження, на наш погляд, потребують 
подальшого вдосконалення, зокрема, питання сучасної системи місцевого самоврядування 
щодо місцевого економічного розвитку, а також проблем його фінансового забезпечення. 

Мета наукової статті - огляд існуючої практики фінансування місцевого економічного 
розвитку в Україні, встановлення зовнішніх джерел та механізмів фінансового забезпечення 
місцевого економічного розвитку, а також причин їх недостатності. 

Формування умов для місцевого економічного розвитку вимагає значних коштів, що 
мають бути залучені місцевою владою. Залучення ресурсів під потреби економічного 
розвитку головна умова подальшої спроможності місцевої економіки генерувати ресурси для 
забезпечення потреб місцевого розвитку в інших сферах. Тому фінансування місцевого 
економічного розвитку є одним з найважливіших завдань для місцевого самоврядування. 

Міжнародна практика передбачає два принципово відмінних підходи до фінансування 
місцевого економічного розвитку, що їх умовно можна визначити як внутрішній – 
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передбачає використання ресурсів місцевого самоврядування для сприяння процесам 
розвитку території та зовнішній, що спрямований на залучення додаткових ресурсів [1, с. 6]. 

В Україні більш поширеним є зовнішній підхід до залучення місцевою владою 
додаткових ресурсів, який передбачає насамперед залучення коштів бюджетів вищих рівнів, 
грантових коштів, зокрема, державно-приватного партнерства та різних видів місцевих 
позик. 

Серед зовнішніх джерел наповнення місцевих бюджетів вагоме місце займають 
бюджети вищих рівнів. Так, до бюджетних надходжень зовнішнього характеру належать 
цільові субвенції з державного чи обласного бюджету на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального 
захисту, а також субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів). 

Слід зазначити, що субвенційні кошти з державного бюджету України надаються 
місцевим бюджетом, за умов, які визначені у Бюджетному кодексі України з урахуванням 
змін та доповнень, що мали місце у 2012 році. Так, субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг 
комунальної власності у населених пунктах надається в межах обсягу, затвердженого 
Законом про державний бюджет України, за рахунок 15 відсотків таких доходів спеціального 
фонду державного бюджету: акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині 
нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби 
та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують 
нормативи [2, с. 128]. При цьому перераховується ця субвенція за рахунок фактичних 
доходів спеціального фонду державного бюджету і не може перевищувати обсягу, 
затвердженого Законом про державний бюджет України. 

Кошти з державного бюджету, відповідно до статті 105 Бюджетного кодексу України, 
на реалізацію інвестиційних програм або проектів надаються на місцевий рівень за умов, по-
перше, мінімального обсягу бюджетних коштів на виконання інвестиційних програм 
(проектів) і одержання економічної ефективності; по-друге, направлення бюджетних коштів 
виключно на створення, приріст чи оновлення основних фондів комунальної форми 
власності, при цьому об'єктів із ступенем будівельної готовності понад 70 відсотків; по-
третє, має бути фінансове забезпечення інвестиційних програм (проектів), термін 
впровадження яких перевищує бюджетний період, ресурсами місцевих бюджетів, кредитами, 
позиками, залученими під державні та місцеві гарантії, а також коштами субвенції на їх 
виконання впродовж усього строку впровадження і по-четверте, має значення рівень 
забезпеченості території об'єктами виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури, 
що підвищує її інвестиційну привабливість та значно підвищує відповідальність місцевих 
органів влади за ефективне і цільове використання коштів державного бюджету. 

З прийняттям  Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів” (2005 р.) 
запроваджено угоди щодо регіонального розвитку, якими передбачається реалізація спільних 
заходів центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого 
самоврядування на місцевому рівні з визначенням порядку, обсягів, форм та строків їх 
фінансування. 

Запровадження Угод щодо регіонального розвитку є ефективним механізмом 
фінансування регіонального розвитку, зокрема місцевого, проте, результативність виконання 
угод знижується через привалюючий політичний підхід до взятих зобов'язань, зафіксованих 
в Угодах, відкладання вирішення складних проблем функціонування об'єктів державного 
сектору економіки, які вирішальним чином впливають на регіональний та місцевий розвиток, 
хронічне недофінансування спільних заходів Угоди [3, с. 253]. Водночас результативність 
виконання встановлених завдань Угодами знижується через низький рівень вертикальної 
координації між центральними і місцевими органами влади та органами місцевого 
самоврядування, яка потребує подальшого удосконалення та унормування через стратегічне і 
поточне планування розвитку територій, бюджетний процес, а також запровадження реформ. 
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Як зазначалось, ще одним зовнішнім джерелом і механізмом є грантові кошти. Це 
ресурси, надані для фінансування місцевого економічного розвитку у вигляді міжнародної 
технічної та фінансової допомоги, благодійних внесків та пожертв. Вони спрямовані саме на 
підтримку ініціативи знизу щодо поліпшення місцевого розвитку та фінансово забезпечують 
виконання проектів та програм, які могли б сприяти такому розвитку. 

Досвід впровадження саме мікропроектів в окремих регіонах України показав велике 
зацікавлення місцевих громад до спільного розв'язання проблем пов'язаних з реконструкцією 
шкільних приміщень, водопостачання та каналізування населених пунктів, будівництвом 
фельдшерсько-акушерських пунктів, закладів культури та газифікації, а також екологічних 
проблем.  

Впровадження в практику ініціативи громад підвищує економічну активність 
населення, веде до зростання участі громади у розв'язанні власних економічних проблем, дає 
поштовх до ефективного використання бюджетних, залучених та спонсорських коштів на 
місцевий розвиток. 

Налагодження партнерських стосунків між місцевим самоврядуванням і бізнесом на 
принципах державно-приватного партнерства – це ще один з вагомих джерел та механізмів 
фінансового забезпечення поступового розв'язання економічних та екологічних проблем 
місцевого рівня. 

В Україні недостатньо поширеним є підхід щодо надходжень додаткових коштів для 
місцевого економічного розвитку від різних форм місцевих позик. 

Економічний зміст місцевих запозичень полягає в отриманні місцевим бюджетом 
коштів на умовах повернення, платності й строковості унаслідок яких виникають 
зобов'язання місцевого самоврядування перед кредиторами. 

Український ринок місцевих запозичень почав формуватися в середині 1990 -х років, 
а його розквіт припадає на період 2003-2008 рр., протягом якого обсяги зареєстрованих 
випусків облігацій місцевої позики збільшився зі 150 млн.грн. у 2003 р. до 974 млн.грн. у 
2008 р. У 2003 р. Київській міській раді навіть вдалося залучити 600 млн дол. США на 
міжнародному ринку капіталу шляхом емісії облігацій зовнішніх державних позик. 

Вже у кризовому 2009 р. обсяги муніципальних запозичень зменшилися втричі, 
порівняно з попереднім роком, а у 2010 р. відбувся лише один випуск облігацій місцевої 
позики з метою рефінансування, котрий здійснила Одеська міська рада на суму 300 млн грн. 
Неістотне пожвавлення ринку місцевих цінних паперів спостерігалось у 2011 р., протягом 
якого зареєстровано, вісім випусків облігацій місцевої позики на загальну суму 584,5 млн. 
грн. Емітентами були: Верховна рада АР Крим (400 млн. грн.), Запорізька міська рада (25 
млн. грн.), Черкаська міська рада (60 млн. грн.) і Харківська міська рада (99,5 млн. грн.) [4]. 

Більшість узятих м. Львовом у 2007-2008 рр. кредитів дають змогу розвивати 
економіку й інфраструктуру, а отже, забезпечують створення нових робочих місць та 
надходження податків до міського й державного бюджетів. Завдяки місцевим запозиченням 
проведено чимало важливих для міста будівельних і ремонтних робіт у сфері житлово-
комунального господарства — реконструкцію вулиць, об'єктів історичної спадщини, ремонт 
котелень і тепломереж у житлових районах, навчальних і медичних закладах , будівництво 
трамвайної колії тощо. 

Проте переважна більшість українських міст просто не використовує такий 
інструмент фінансування розвитку, як місцеві запозичення, через вимогу Міжнародного 
валютного фонду щодо скорочення державного боргу до якого включено прямий борг 
органів місцевого самоврядування [5, с. 47]. 

Незважаючи на позитивну динаміку та певне пожвавлення на ринку місцевих 
запозичень, їх ефективне використання й повернення є проблематичним. 

В останні роки в Україні набуває поширення використання гібридного (змішаного) 
варіанту щодо фінансування місцевого економічного розвитку, який поєднує елементи 
внутрішнього та зовнішнього підходів. Тобто, органи місцевого самоврядування водночас 
залучають кошти місцевого бюджету, бюджетів вищих рівнів, приватних суб'єктів 
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господарювання, благодійних фондів та донорських організацій для фінансування місцевого 
економічного розвитку. Проте, у переважній більшості, навіть акомульованих коштів 
недостатньо для вирішення проблем економічного розвитку, що накопичились на місцевому 
рівні. 

З метою розв’язання проблем фінансового забезпечення місцевого економічного 
розвитку необхідно, насамперед, зреалізувати проведення адміністративно-територіальної 
реформи та реформи місцевого самоврядування, що забезпечить: по-перше, підвищення 
ефективності функціонування органів місцевого самоврядування, створення умов для 
самодостатності територіальних громад, по-друге, враховуючи обмежене фінансування 
місцевого економічного розвитку як за рахунок внутрішніх джерел, так і зовнішніх, 
розширить фінансово-економічні можливості територіальних громад та підвищить ресурсне 
забезпечення органів місцевого самоврядування на виконання ними власних повноважень. 
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Cтрана, которая хочет успешно развиваться, как сегодня, так и в будущем, должна 
обеспечивать распределение бюджетных средств, как на текущие расходы, так и на 
инвестиционные. Учитывая то, что экономическая система любой страны не является 
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постоянным, сложившимся и неизменным механизмом, и наоборот, под влиянием 
внутренних институциональных изменений и экономических процессов является 
динамической системой, которая все время находится в движении и развитии, поэтому 
инвестиции меняют институциональную структуру и темпы развития социально-
экономических процессов внутри страны. Инвестиционный процесс, его структура и объемы 
являются фактором динамики движения и формирования будущей архитектуры 
экономической системы страны. 

В Украине, как и во многих других странах, активное участие в инвестиционном 
процессе принимают бюджетные средства. Хотя они и уступают в объемах средствам 
предприятий и кредитам банков, других займов в общем объеме инвестиций. Однако, 
бюджетные средства совместно со средствами местного бюджета, а это, например в 2011 
году - 10,4 %, в 2012 -8,9 %, в 2013 - 5,1 %, все же играют одну из ведущих ролей в росте 
стоимости основного капитала и оказывают определенное положительное влияние на 
формирование конкурентной среды украинской экономики. 

Ученые, исследующие бюджетные отношения часто применяют термин «бюджетные 
инвестиции». Характерной особенностью бюджетных инвестиций является их 
принадлежность к бюджету. Однако, определение данного термина в бюджетном 
законодательстве Украины пока нет, хотя в научных кругах этот термин широко 
распространен наряду с терминами «государственные инвестиции» и «инвестиционная 
составляющая бюджета». 

По нашему мнению, научно обоснованное определение данного термина, 
экономической сути, видов, механизмов реализации и социально-экономического значения 
позволило бы выделять среди других расходов и идентифицировать само понятие 
«бюджетные инвестиции». Углублять научный поиск и совершенствовать механизмы 
реализации бюджетных инвестиций, применять действенные инструменты эффективного и 
рационального использования средств направленных на инвестиции. 

По мнению Затонацкой Т.Г., бюджетные инвестиции это расходы из 
государственного и местных бюджетов, направляемые на финансирование государственных 
инвестиционных программ экономического, научно-технического, социального развития, на 
программы развития отдельных регионов, отраслей экономики, на финансирование 
инвестиционных проектов и на приобретение государством доли акций или прав 
собственности предприятия с целью получения ожидаемого социального и экономического 
эффекта [1, с.149]. 

Если идентифицировать само понятие инвестиций в составе бюджета, то бюджетные 
инвестиции - это расходы бюджета направлены на реализацию разносторонних бюджетных 
программ от научно-технических до социально-экономического развития, приоритетов 
развития регионов и т.д. с целью обеспечения роста стоимости основных фондов, 
государственных активов, повышения уровня социально-экономической жизни населения и 
развития страны в целом. 

Среди украинских ученых, которые обеспечили весомый вклад в исследование теории 
бюджетных инвестиций известные работы Л.Гриценко, Т.Затонацкой, В.Зимовца, 
О.Кириленко, В.Кудряшова и других. Исследования бюджетных инвестиций позволяет 
рационально использовать бюджетные средства на воспроизводство основных фондов 
государства, улучшать отраслевую экономическую структуру, социальную инфраструктуру, 
инвестиционную привлекательность секторов экономики, территорий и т.п. В то же времья, 
в отечественной научной литературе бюджетные инвестиции изучены недостаточно, в 
частности, нет достаточно исследований влияния инвестиций на социально-экономическое 
развитие страны. 

Целью данного исследования является изучение направления бюджетных инвестиций, 
установление проблем их эффективного использования и наработки путей дальнейшего, 
перспективного вложения бюджетных средств. 
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Государство, исходя из первоочередных задач и функций, стоящих перед ней, 
формирует собственный пакет инвестиционных приоритетов, которые оно финансирует 
через государственный или местные бюджеты. Государственные цели служат причиной 
государственных расходов. Учитывая, что спектр задач достаточно широк, бюджетные 
инвестиции направляются на разносторонние направления. 

Например, в подавляющем большинстве программ социально-экономического 
развития города, области, отдельной территории или государства целью является 
достижение устойчивого социально-экономического развития, проведение эффективной 
инвестиционно-инновационной политики, создание новых рабочих мест, повышение уровня 
жизни населения. Чтобы достичь этой цели необходимо выполнить ряд мероприятий: в 
жилищно-коммунальном хозяйстве; транспортной инфраструктуре; гуманитарной и 
социально-культурной сфере; развития малого и среднего бизнеса; в промышленном 
комплексе; обеспечении населения питьевой водой; газификации домов; в экологическом 
оздоровлении и обеспечении сохранности уникальной флоры и фауны и т.д. В этой ситуации, 
без государства, его четкого и эффективного регулирования, а также активного участия в 
инвестиционно-экономической политике, не обойтись. 

Среди перечня приоритетных инвестиционных программ (проектов) чаще бюджетные 
средства инвестируются в газификацию населенных пунктов, улучшения социально-
культурной инфраструктуры, защита от подтопления жилой застройки, рекультивацию 
свалок и т.п. Например, в сфере строительства чаще средства направляются на новостройки: 
школ, спортивных площадок, полигонов для хранения твердых бытовых отходов и т.д. 
Капитальный ремонт: дорог, объектов здравоохранения, учебных заведений и т.д. 
Реконструкция: очистных сооружений, путепроводов (мостов), водозаборов, системы 
отопления, канализационных сетей, электросетей,  

Анализ направления бюджетных инвестиций, свидетельствует, что удельный их вес 
идет на развитие социальной инфраструктуры регионов, обеспечение функционирования 
реального и бюджетного секторов, социальную защиту населения и решение других 
вопросов социально-экономического развития страны. Значительный удельный вес 
концентрации бюджетных инвестиций в руках государства, свидетельствует о его весомой 
роли в регулировании социально-экономического развития и экономической жизни страны. 

Бюджетные инвестиции должны не столько расти, сколько превращаться в 
действенный инструмент обеспечения формирования основ конкурентоспособной 
экономики [4, с.43].             

Заслуга бюджетных инвестиций в том, что наряду с другими инвестиционными 
ресурсами они обеспечивают стабильность экономики, воспроизводят основные фонды 
государства, способствуют росту количества и качества общественно необходимых товаров 
и услуг. 

Социально-экономическое значение бюджетных инвестиций заключается в 
расширенном воспроизводстве и росте уровня благополучия населения. Поскольку 
капитальные расходы, в том числе инфраструктурные объекты: дороги, мосты, тоннели, 
учреждения образования, здравоохранения и т.д. влияют не только на рост 
производительности труда, но и на рост ВВП и формирования благоприятных условий для 
проживания населения на различных территориях внутри страны. 

Анализируя нынешнее состояние управления бюджетными инвестициями, приходим 
к выводу, что низкая их результативность вызвана не столько низким объемом 
финансирования, как низкой эффективностью управления и использования бюджетных 
средств. 

Например, с открытых в 2012 году ассигнований по четырем субвенциям в сумме 1,4 
млрд. грн. освоено лишь 77% (в конце 2012 года в государственный бюджет возвращено 
330,2 млн. гривен). Причиной этого является ненадлежащее управление средствами 
субвенций распорядителями на местах. В такой ситуации существенно тормозится внедрение 
современных медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения болезней, 
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недостигается соответствующее качество услуг населению коммунальными учреждениями 
здравоохранения [3].  

Проблемы эффективности использования бюджетных средств касаются не только 
отдельных объектов или программ, проектов, а наоборот целых отраслей, особенно это 
опасно в сложных экономических условиях и дефицита бюджетных ресурсов. 

Например, результаты аудита использования Харьковским государственным 
авиационным производственным предприятием средств, привлеченных под государственные 
гарантии и средств государственного бюджета, предусмотренных на производство 
авиационной техники, показали, что Государственное агентство Украины по управлению 
государственными корпоративными правами и имуществом и Харьковское государственное 
авиационное производственное предприятие (ХГАПП) в 2011-2013 годах не обеспечили 
эффективного и результативного выполнения мер государственной поддержки производства 
авиационной техники и реализации инвестиционных проектов, для которых привлекались 
кредитные средства и предоставлялись государственные гарантии по возврату этих средств. 

При наличии у ХГАПП необходимых производственных мощностей предприятием не 
было достигнута цель инвестиционного проекта - выход на производство 24 самолетов в год. 
В 2011-2012 годах средства государственного бюджета в сумме 625,5 млн. грн. были 
использованы предприятием исключительно на погашение текущих обязательств перед 
кредиторами и на уплату купонного дохода по собственным облигациям [2].  

Наши исследования показывают, что существующая система управления 
бюджетными инвестициями является бессистемной и несовершенной. Формы и методы 
управления инвестиционной деятельностью, особенно механизм реализации бюджетных 
инвестиций требует коренного пересмотра и реформирования.  

Нынешний механизм управления бюджетными инвестициями основан на старых 
подходах управления и к сожалению характеризуется игнорированием участниками 
инвестиционного процесса норм действующего законодательства, процедур отбора 
инвестиционных проектов, неопределенностью основных приоритетов и т.д. Старые 
подходы в управлении бюджетными инвестициями не дают экономике страны успешно 
развиваться, повышать социальную защиту населения и расширять сеть современных услуг, 
создавать высокотехнологичный продукт и выходить с ним на новые рынки сбыта. Чтобы 
получить новое качество управления, необходимо перейти от хаотичных, не удачно 
сложившихся механизмов, к более качественным с новыми требованиями и принципами 
систем управления, которые отвечали бы потребностям экономики и социальной сферы 
страны. 

Обеспечить новое качество управления бюджетными инвестициями, можно путем 
применения более действенного инструментария и наполнения его новым качественным 
содержанием. То есть, в корне изменив отношение участников бюджетного процесса к 
бюджетным средствам, направляемым на капвложения и инвестиционные программы 
(проекты). 

Весомым фактором влияния на результативность бюджетных инвестиций является 
отказ от ручного управления процессом инвестиционной деятельности и направление его в 
более цивилизованное, четко регламентированое и стандартизированное русло. 

Необходимо менять не только систему управления бюджетными инвестициями, но и 
методы, с помощью которых осуществляется это управление. Следуя общеизвестному 
принципу, что новое качество требует и новых подходов в управлении. 

По нашему мнению, управление бюджетными инвестициями может осуществляться 
по четырем основным принципам: целесообразности вложения, обоснованности финансово-
экономических показателей, прозрачности отбора инвестиционных программ (проектов) и 
эффективности использования бюджетных инвестиций. 

Необходимо разработать стратегию бюджетных инвестиций, которая должна 
формироваться на основе трех групп приоритетов. В первую группу входят - 
первоочередные, неотложные задачи. Ко второй, актуальные проекты, программы и к 
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третьей - перспективные вложения на ближайшие годы. Такая группировка позволит 
рационально использовать бюджетные средства, распределять их по мере важности того или 
иного проекта, программы и уверенно реализовывать общегосударственные стратегические 
задачи. 

Рациональное и эффективное использование бюджетных инвестиций способно 
превратить их в действенный и влиятельный инструмент стимулирования не только 
промышленного производства, но и экономического роста и подъема. Создание 
благоприятного инвестиционного климата для решения проблем, как экономического, так и 
социального характера, что в конечном итоге ведет к росту общественного благосостояния. 

 

Литература: 
1. Затонацька Т.Г. Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Монографія. – 

К.: Задруга, 2012. – 299 с.  
2. «Заморожені» потужності харківських авіабудівельників. Рахункова палата України. 2013. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу http://portal.rp.int/control/main/uk/publish/article/16743220 
3. Придбане медобладнання має запрацювати. Рахункова палата України. 2013. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://portal.rp.int/control/main/uk/publish/article/16742498 
4. Радіонов Ю.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України // Економіка України. – 2014. - №9. – 

С.35-53. 
 

Rudenko Ya. P. 
PhD student 

Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine 
 

PLACE AND ROLE OF PENSION INSURANCE IN THE NATIONAL 
FINANCIAL SYSTEM 

 

Руденко Я. П. 
аспірант 

ДВНЗ  «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми 
 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ 
ДЕРЖАВИ 

 

У  статті  розглянуто  механізм  пенсійного  страхування  як  один  із  елементів фінансової системи 
держави. На основі аналізу результатів діяльності Пенсійного фонду України  за  2004–2013  рр.  виявлено  
загальні  проблеми  пенсійного  страхування  та розроблено напрями його вдосконалення. Проаналізовано 
демографічні проблеми, які є однією з головних проблем функціонування пенсійної системи. Розглянуто цілі та 
перешкоди запровадження ІІ рівня пенсійної системи. 

Ключові  слова:  пенсійне  страхування,  фінансова  система,  пенсійний  фонд, солідарна  пенсійна  
система,  накопичувальна  пенсійна система, накопичувальна система загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, демографія. 

 

The article discusses the mechanism of pension insurance as one of the elements of financial system. The 
analysis of the performance of the Pension Fund of Ukraine for 2004-2013 years revealed a common problem of 
pension insurance and developed areas of its improvement. Author analyzed demographic problems, which are one of 
the main problems of the pension system. There were considered the objectives and implementation of the second stage 
of pension system. 

Key words: pension insurance, financial system, pension fund, the PAYG pension system funded pension 
system, the storage system of compulsory state pension insurance, demography. 

 

Фінансова система держави являє собою сукупність фінансових інститутів, які 
сприяють утворенню та використанню відповідних централізованих та децентралізованих 
грошових фондів для здійснення фінансової діяльності держави з приводу мобілізації, 
розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів для 
виконання завдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування. В. М. Опарін 
розглядає фінансову систему за її внутрішньою структурою, яка є відображенням 
об’єктивної сукупності фінансових відносин у всіх країнах, та за організаційною будовою, 

http://portal.rp.int/control/main/uk/publish/article/16743220�
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яка є сукупністю фінансових органів та інституцій, що характеризують систему управління 
фінансами. 

Державні фінанси, відіграючи винятково важливу роль в економіці, не можуть 
розглядатися як єдиний або найголовніший інструмент економічної політики. Сам стан 
державних фінансів та формування доходної і видаткової частин бюджету залежать від 
багатьох чинників, хоча недооцінювати його вплив на економіку країни також не слід. 
Головним завданням побудови системи пенсійного страхування є забезпечення максимальної 
мобілізації наявних у суспільстві фінансових ресурсів та залучення їх ззовні за наявності 
обґрунтованих потреб, установлення передумов для їх ефективного використання і 
максимізації на цій основі виробництва ВВП. 

Розподіл та перерозподіл ВВП є необхідною умовою розширеного відтворення і разом 
з тим рух грошових потоків здійснюється не сам по собі, а спрямовується управлінськими 
структурами. В основі ж формування органів управління фінансовою системою лежить її 
внутрішня структура (рис. 1). 

Особливу фінансову ланку становлять спеціальні фонди, що мають певне цільове 
призначення та визначену законодавством самостійність. У більшості європейських країн 
такі фонди відокремлені від державного бюджету і управляються безпосередньо 
центральними органами влади, а в деяких випадках і місцевою владою. Характерною рисою 
централізованих фондів є чітко визначені джерела формування і напрями використання 
коштів. Створення таких фондів визначається конкретними потребами, що стоять перед 
державою, тому їх склад та включення до бюджетів є різноманітним. 

 
Рис. 1. Організаційна структура фінансової системи України [1] 

 

Однією з ряду проблем економічного та соціального характеру є пенсійне 
забезпечення, а одним із шляхів її вирішення є розвиток недержавного пенсійного 
забезпечення (НПЗ). Оскільки на ринку НПЗ формуються довгострокові заощадження, які 
можна використати в якості інвестиційних вливань, то ефективна діяльність на ньому може 
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покращити ситуацію в економіці країни в цілому. 
Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», окреслено засади 

формування та функціонування добровільного недержавного пенсійного забезпечення [5]. 
Згідно із зазначеним законом, а також Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне забезпечення» система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох 
рівнів (рис. 2). 

Перший рівень включає в себе солідарну систему загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування, основними засадами якої є субсидування та здійснення виплати 
пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду. 

 
Рис. 2. Пенсійна система України 

 

Другий рівень складає накопичувальну систему загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування, яка ґрунтується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб 
у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів 
страхування довічних пенсій і одноразових виплат. 

Третій рівень включає систему недержавного пенсійного забезпечення, який 
ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їхніх об'єднань у 
формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на 
умовах та в порядку, які передбачає законодавство про недержавне пенсійне забезпечення. 
Мета цього механізму полягає в одержанні громадянами додаткових до загальнодержавного 
пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок внесків до недержавного пенсійного 
забезпечення, а також інвестиційного прибутку, отриманого від їх використання [2]. 

Саме за допомогою рівноправного співіснування першої та третьої систем можливим 
є збалансування пенсійного забезпечення громадян. Солідарна система є менш чутливою до 
економічних змін (інфляції, фондових та фінансових криз), але вона є підвладною впливу 
демографічної ситуації в країні. На відміну від цього, накопичувальна система піддається 
меншому впливу такого фактору, як зменшення працездатності населення, проте вона є 
чутливою до економічних коливань. 

Проектом Закону України «Про запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» та Законом України «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення пенсійної системи» визначено, що накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена в тому році, в 
якому не буде дефіциту бюджету Пенсійного фонду України [3, 4]. 

Якщо проаналізувати табл. 1 можна зробити висновок, що за останні 2 роки дефіцит 
коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій зріс майже у 1,5 рази. Проте такі 
вимоги, як збалансування Пенсійного фонду України або необхідність економічного 
зростання країни щонайменше на 2% два роки поспіль, навряд можуть бути виконані 
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найближчим часом. 
Досконалою може вважатися та пенсійна система, яка є фінансово стабільною та 

захищеною від ризиків. Протягом останніх трьох років пенсійні витратив Україні невпинно 
зростали та на кінець 2009 року сягнули 17% ВВП. Даний показник є найвищим у Європі, не 
включаючи Італії.  

Таблиця 1 
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій  

з 2004 по 2014* роки 
Рік Дефіцит ПФУ (млрд. грн.) 

2004 - 
2005 16,3 
2006 7,3 
2007 - 
2008 - 
2009 13,7 
2010 26,6 
2011 17,8 
2012 15,3 
2013 21,8 

 

Для порівняння наведемо такий приклад: у країнах Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) середній рівень державних видатків на пенсії у 2005 
році складав 7% ВВП. 

На сьогоднішній день в Україні демографічне співвідношення тих, хто працює, і 
пенсіонерів погіршується, при цьому демографічні тенденції проведені ПРООН в Україні 
свідчать про ще більш песимістичний прогноз. При цьому варто відмітити, що ПРООН надає 
статистику виключно щодо жінок, тому у табл. 2 пропонуємо відповідні спостереження.  

Таблиця 2 
Співвідношення працюючих жінок і пенсіонерів в Україні 

Рік Без збільшення пенсійного віку для жінок 
Зі збільшенням пенсійного віку до 60 років для 

жінок 
2011 1,02 1,02 
2014 1 1,12 
2025 0,87 1,02 
2050 0,8* 0,86 

*за даними проекту ПРООН в Україні 
 

Як видно із табл. 2, на сьогодні співвідношення працюючих жінок і пенсіонерів в 
Україні складає 1, тобто один працюючий утримує одного пенсіонера, то без проведення 
реформ в пенсійній системі вже через 10 років цей показник складе 0,87, а до 2050 року 
зменшиться до 0,8. Отже, можна сказати, що якщо не впроваджувати ніяких змін, то варто 
розраховувати на суттєве зниження розмірів пенсійних виплат. 

Варто зазначити, що не лише Україна прагне урегулювати питання в пенсійній 
системі в такий порівняно простий спосіб. Із проблемою старіння населення стикаються 
майже всі європейські країни. Проте для нашої країни це питання все ж таки є достатньо 
актуальним. На нашу думку, при вирішенні питання стосовно визначення пенсійного віку, 
зарубіжний досвід повинен не прямо переноситися на вітчизняне підґрунтя, а має бути 
критично осмислений та адаптований до вітчизняних реалій. 

Висока соціальна значущість пенсійної реформи для населення потребує ретельного 
комплексного аналізу та розроблення відповідної загальнонаціональної стратегії. 
Усвідомлювати необхідність реформування пенсійної системи недостатньо. Найчастіше 
доводиться стикатися з нестачею інформації та критеріїв (якісних і кількісних) оцінки 
заходів, що передбачаються. Таке питання важливе, оскільки зачіпає і безпосередньо 
державні фінанси, і соціальний аспект політики. 

Цілі запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового пенсійного 
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страхування (ІІ рівня): 
− підвищити особисту зацікавленість громадян у формуванні додаткових майбутніх 

пенсійних виплат в старості; 
− забезпечити пенсійні виплати в системі пенсійного страхування різними джерелами 

фінансування, враховуючи, що можливості солідарної системи зменшуються; 
− сприяти зменшенню навантаження на солідарну систему (зменшення зобов'язань 

щодо пенсій); 
− сприяти створенню додаткового джерела інвестицій в економіку (економічне 

зростання, нові робочі місця і т.п.). 
При запровадженні II рівня пенсійної системи матимуть можливість приймати участь 

особи, не старше 35 років на день запровадження II рівня. 
Розмір внеску учасника складатиме 2% заробітної плати в перший рік дії II рівня з 

щорічним збільшенням внеску на 1%, до 7%. Сплата внесків буде здійснюватися до 
централізованого Накопичувального пенсійного фонду (НФ), а через 2 роки – можливість 
обрати недержавний пенсійний фонд для сплати обов'язкових пенсійних внесків або 
залишитися в НФ. Роботодавець не буде платити внески на II рівень, а тільки буде фактично 
перераховувати внески працівника. 

Проте існують і перешкоди на шляху впровадження II рівня: 
− недостатній розвиток фондового ринку; 
− нестача надійних фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів; 
− можливий політичний вплив на обов'язкові пенсійні накопичення в разі великого 

дефіциту державного бюджету (Угорщина). 
Отже, існуюча в Україні система пенсійного забезпечення громадян потребує 

докорінних змін, оскільки не відповідає сучасним вимогам. З огляду на це високий рівень 
пенсійного забезпечення в економічно розвинених країнах може стати основою для 
глибокого дослідження і використання набутого досвіду при удосконаленні пенсійної 
системи в Україні. 
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У статті розглянуто поняття інвестиційного клімату та узагальнено його сутність. Проведено 
аналіз стану залучення інвестицій в Україну та напрямів вкладання іноземних інвестицій в економіку країни. 
Визначено ряд факторів, які негативно впливають на обсяги залучення іноземних інвестицій та запропоновано 
заходи для поліпшення інвестиційного клімату в Україні. 

Ключові слова: інвестиційний клімат, іноземні інвестиції, інвестиційна політика, інновації, 
конкурентоспроможність. 

 

The article discusses the concept of investment climate and summarized its essence. An analysis of the 
attraction of investments in Ukraine and areas of investment foreign investment in the country. Identified a number of 
factors that affect the volume of foreign investments and proposed measures to improve the investment climate in 
Ukraine. 

Keywords: investment climate, foreign investment, investment politics, innovation, competitiveness. 
 
Постановка проблеми. Сприятливий інвестиційний клімат є важливим фактором 

залучення інвестицій для структурної перебудови економіки, впровадження інноваційних 
розробок, нарощування основних фондів підприємств, поліпшення життєвого рівня 
населення та швидкого економічного зростання держави. Іноземні інвестори при ухваленні 
рішення про залучення інвестиційного ресурсу насамперед враховують інвестиційний клімат 
країни. Тому його покращення на сучасному етапі є найважливішим завданням для України, 
що і обумовлює актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам залучення інвестицій в 
економіку України та вивченню її інвестиційного клімату присвячені праці багатьох вчених. 
Зокрема, І. Бланка, О. Гаврилюка, Л. Гончаренко, І.Л. Сазонця, А.А. Пересади, Ю.В. 
Полякової, М.І. Кісіля, О.І. Амоші, М.П. Денисенка, А.І. Сухорукова та ін. Oднак проблеми 
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату потребують постійного розгляду, аналізу 
та вирішення. 

Постановка завдання. Метою статті є розкрити поняття інвестиційний клімат, 
проаналізувати сучасний стан інвестиційного клімату України та напрацювати нові 
механізми його покращення. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиційна діяльність є складним видом діяльності, 
що несе в собі багато ризиків, на яку впливає безліч факторів як внутрішньодержавних, так і 
зовнішніх. Головним чином, при дослідженнях інвестиційного клімату порівнюють 
параметри інвестиційного потенціалу та ризики, що характеризують політичну стабільність, 
дотримання норм податкового законодавства та стабільність нормативно-правової бази. До 
основних чинників, що формують інвестиційний клімат держави, належать економічні, 
політично-правові, соціальні, статус іноземного інвестора, інвестиційна інфраструктура та 
географічне розташування, природно-ресурсний потенціал.  

Для України інвестиції вкрай необхідні на проведення структурних змін в економіці, 
модернізації промисловості, впровадження інноваційних розробок, підтримання 
сільськогосподарської, промислової галузей та розвитку інфраструктури. Однак при цьому 
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інвестиційні проекти повинні бути соціально бажані для суспільства та екологічно безпечні 
для навколишнього середовища. 

За даними Держстату у І кварталі 2013 року в економіку України іноземними 
інвесторами вкладено 1559,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 
176,2 % до відповідного періоду 2012 року. Обсяг внесених з початку інвестування в 
економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2013 р. 
становив 55708,9 млн.дол. США, що на 1,3 відсотка більше обсягів інвестицій на початок 
2013р., та в розрахунку на одну особу населення складає 1226,7 дол. США (рис.1) [6].    

 
 

Рис.1. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд. доларів США 
 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. На 
підприємствах промисловості зосереджено 30,8 % загального обсягу прямих інвестицій в 
Україну, у фінансових установах – 29,1 % (рис.2).  

 

Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами економічної діяльності (у 
% до загального обсягу інвестування) 

 

На підприємствах промисловості зосереджено 17171,2 млн. дол. США (30,8%), у т.ч. 
переробної – 13966,5 млн. дол. США, добувної промисловості і розроблення кар’єрів –
 1651,0 млн. дол. США, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 
1443,8 млн. дол. США, водопостачання, каналізації, поводження з відходами –109,9 млн. дол. 
США. У підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих 
виробів, крім виробництва машин і устаткування, унесено 6184,3 млн. дол. США прямих 
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інвестицій, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 3055,8 млн. дол. 
США, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції – 1342,8 млн. дол. США, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 
устаткування, – 1001,4 млн. дол. США, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 
991,7 млн. дол. США. 

В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 16221,0 млн. дол. США 
(29,1% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях оптової та роздрібної торгівлі; 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6415,2 млн. дол. США (11,5%), що 
здійснюють операції з нерухомим майном – 4116,6 млн. дол. США (7,4%), професійну, 
наукову та технічну діяльність – 3037,8 млн. дол. США (5,5%).  

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу 
прямих інвестицій, входять: Кіпр - 17692,2 млн. дол. США, Німеччина - 6124,0 млн. дол. 
США, Нідерланди - 5260,8 млн. дол. США, Російська Федерація - 3814,8 млн. дол. США, 
Австрія - 3420,4 млн. дол. США, Велика Британія - 2609,0 млн. дол. США, Віргінські 
Острови (Брит.) -2253,7 млн. дол. США, Франція-1761,1 млн. дол. США, Швеція -1700,0 млн. 
дол. США та Швейцарія – 1160,6 млн. дол. США (рис.3) [4, 6].  

Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних інвестицій в 
Україну по країнах-інвесторах може бути ризиком залежності економіки України від 
політики кількох країн – основних інвесторів. Спостерігається непропорційний розподіл 
обсягів залучення інвестицій у регіони України. 

 

Рис. 3. Розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну за основними країнами-
інвесторами(у % до загального обсягу) 

 

Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств України у січні-березні 2013 
року складають 51,9 млрд. грн., що становить 103,0 відсотка до відповідного періоду 2012 
року. Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення капітальних 
інвестицій, у січні – березні 2013 року залишаються: промисловість – 24,9 млрд. грн., 
будівництво – 8,9 млрд. грн., оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів – 4,8 млрд. грн., операції з нерухомим майном – 2,5 млрд. грн., транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 2,5 млрд. грн., інформація та 
телекомунікації – 1,7 млрд. грн. [5]. 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не 
знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і 
порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні. За 
підсумками рейтингу Світового банку «Введення бізнесу 2013» (Doing Business 2013) 
Україна не тільки покращила свої позиції на 15 пунктів (до 137 місця із 185 країн), а і 
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увійшла до списку із 23 країн світу-найбільших реформаторів умов ведення бізнесу у 2011-
2012 роках, які оцінює даний рейтинг. Україна також увійшла до списку країн-лідерів 
зростання у рейтингу серед країн СНД на ряду із Вірменією (+18 позицій до 32 місця), і на 9 
позицій скоротила своє відставання від Росії, яка зайняла 112 місце у рейтингу Doing 
Business 2013 [6]. 

Покращити інвестиційний клімат можливо за рахунок різноманітних заходів, зокрема 
забезпечення чіткого правового поля інвестиційної діяльності, макроекономічної та 
політичної стабільності, запровадження податкових та митних пільг, дотацій, субсидій, 
субвенцій і бюджетних позик на розвиток пріоритетних сфер галузей економіки, подолання 
бюрократичних бар'єрів, корупції, забезпечення правового захисту інвестицій, покращення 
інформаційного забезпечення. 

З метою поліпшення інвестиційного клімату необхідно провести ефективну політику 
зі зниження інфляції та інфляційних очікувань, а також врегулювати проблему державного 
боргу, забезпечити процедуру захисту прав власників та інвесторів. Тобто створити такі 
сприятливі умови, при яких підвищиться міжнародний імідж України, а інвестор буде 
зацікавлений працювати на території країни на довготермінову перспективу [2, с.84]. Також 
необхідно створити механізм субсидування перспективних і пріоритетних науково-
дослідних, дослідно-конструкторських розробок, за допомогою яких значно підвищиться 
конкурентоспроможність національної економіки. Доцільно відзначити, що лібералізація та 
відкритість внутрішнього ринку впродовж останнього періоду негативно вплинули на 
економічну ситуацію в державі, оскільки країна переважно імпортує готові вироби, а 
експортує вироби чорної металургії, залізну руду, кокс тощо. Тому, вважаємо за необхідне 
провести політику імпортозаміщення шляхом підтримки національних товаровиробників 
унаслідок спрямування інвестиційного ресурсу для впровадження інноваційних технологій у 
виробництво та політику розвитку експортного потенціалу високотехнологічних товарів 
через підтримку вітчизняних експортерів на світових ринках. 

З метою забезпечення збалансованості і структурних змін в економіці та рівноваги 
внутрішнього ринку необхідно сприяння тим галузям економіки держави, які мають шанси 
стати конкурентоспроможними як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту. Це 
стосується, передусім, машинобудування та інших сфер промисловості, які впроваджують 
ресурсозберігаючі та інноваційні технології на виробництві, що дасть можливість в 
майбутньому Україні не бути залежною від імпорту товарів та послуг інших країн, 
експортувати готову якісну продукцію. Тому  необхідно провести ефективну політику 
зовнішньоекономічної діяльності з удосконалення структури експорту і імпорту товарів та 
послуг за допомогою раціонального поєднання політики відкритої економіки з 
протекціонізмом. Вважаємо за доцільне інвестиційні ресурси використовувати раціонально 
та ефективно - спрямовувати на впровадження інноваційних технологій і ноу-хау у 
виробництво українських підприємств для підвищення конкурентоспроможності їхньої 
продукції на внутрішньому та світовому ринках [3, с.255]. 

Висновки. Отже, основними напрямками поліпшення інвестиційного клімату країни 
повинно бути: 

 формування сприятливого інвестиційного іміджу через організацію та участь в 
міжнародних виставках, ярмарках, інвестиційних проектах, публікації в міжнародних 
друкованих виданнях відповідного профілю; 

 сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури (інвестиційних фондів, 
аудиторських та страхових компаній); 

 покращання інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні 
можливості інвестування; 

 розробка та подання пропозицій у вищі органи державної влади України щодо 
вдосконалення державного регулювання сфери іноземного інвестування; 

 підтримка малого підприємництва, оскільки малий та середній бізнес дозволяють 
використовувати інвестиційний потенціал територій, створювати конкурентне 
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ринкове середовище, швидко реагувати на споживчі потреби і кон'юнктуру ринку, 
розширюють мережу видів діяльності, орієнтуються на регіональну і місцеву 
специфіку; 

 сприяння розвитку фондового ринку з метою активізації участі іноземних інвесторів у 
процесах приватизації, зокрема шляхом здійснення портфельних інвестицій. 
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ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА : ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ТА 
ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ 

 

Розглянуто сутність поняття дивіденди та, необхiднi умови для їх виплати. Наведено порядок 
нарахування, оподаткування та виплати дивiдендiв враховуючи особливостi даної форми власностi та 
можливi фактори впливу – вид акцiй, статус власника корпоративних прав, джерела виплати дивiдендiв. 

Ключовi слова: облiк, оподаткування, акцiонерне товариство, дивiденд.   
 
In the article essence of concept is considered dividend, necessary terms for their payment. The order of extra 

charge, taxation and payment of dividends is resulted, taking into account the features of this pattern of ownership and 
possible factors of influence – type of shares, status of proprietor of corporate rights, source of payment of dividends. 

Key words: account, taxation, joint-stock company, dividend. 
 
Суб’єкти корпоративних прав акціонерного товариства мають різні права, зокрема 

право на отримання доходу від участі в акціонерному товаристві – дивідендів, від рівня 
виплати яких залежить стратегічний розвиток акціонерного товариства та його інвестиційна 
привабливість для потенційних інвесторів.  

У вітчизняній практиці визначення поняття дивіденду чітко закріплене в 
законодавстві, а саме: в Законі України «Про акціонерне товариство», П(С)БО 15 «Дохід», 
Податковому, Цивільному і Господарському кодексах України, Принципах корпоративного 
управління [1-6].  

Відповідно до податкового законодавства (пп. 14.1.49 ст. 14 ПКУ), дивіденд – це 
платіж, який здійснює юридична особа – емітент корпоративних прав чи інвестиційних 
сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, у зв’язку з розподілом частини 
його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Тобто, це частина 
прибутку підприємства, яку власники корпоративних прав розподіляють між собою. 

У бухгалтерському обліку під дивідендами розуміють частину чистого прибутку 
акціонерного товариства, розподілену між учасниками відповідно до їх частки у статутному 
капіталі, у  розрахунку на одну належну їм акцію певного типу та/або класу [1, 2]. При цьому, 
вважаємо за потрібне зазначити, що дивіденд – це не просто доход, що виплачується товариством 
у розрахунку на одну акцію певного типу та/або класу з чистого прибутку підприємства. Це 
наслідок права акціонера на участь у розподілі та отриманні доходів, а, отже, і право на 
управління. 

З точки зору науковців поняття «дивіденд» розглядається переважно з точки зору 
отримання доходу акціонером від участі в капіталі (Галанов В., Гаук Н., Пономарьова Н.), що 
недостатньо розкриває сутність поняття, та як частина чистого прибутку акціонерного 
товариства (Красовська I., Пантелейчук Л., Щербина С.), що пояснюється тим, що чистий 
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прибуток є класичним джерелом нарахування та виплати дивідендів, але слід зазначити, що 
не єдиним. 

У діяльності вітчизняних акціонерних товариств, відповідно до чинного законодавства, 
дивіденди мають бути нараховані на існуючі частки участі та виплачені у строк, що не 
перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про їх виплату за 
простима акціями (не пізніше 30 жовтня) та у строк, що не перевищує шість місяців після 
закінчення звітного року – для привілейованих акцій (не пізніше 30 червня) [1]. Втім, 
НКЦПФР рекомендує акціонерним товариствам виплачувати дивіденди протягом трьох 
місяців з моменту прийняття рішення про їх виплату (п. 2.12 Принципів корпоративного 
управління) [6]. При цьому слід звернути увагу на те, що мова йде не про прийняття рішення 
про виплату дивідендів (один раз на рік за результатами діяльності звітного року), а 
безпосередньо про саму виплату.  

Проте виплата дивідендів тільки один раз на рік суперечить світовій практиці, яка не має 
таких обмежень. Найбільш поширеною нормою  є виплата дивідендів один раз на півріччя або в 
квартал.  

Слід зазначити, що при  нарахуванні дивідендів необхідно пересвідчитися, що товариство 
має право їх виплачувати. Так, відповідно до чинного законодавства, дивіденди заборонено 
нараховувати та виплачувати на акції, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано 
НКЦПФР, та на акції, що викуплені товариством, до їх повної передачі (відчуження) іншій особі. 
Крім того, коли власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного, резервного 
капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною 
вартістю (тільки за простими акціями); якщо товариством не повністю виплачено поточні 
дивіденди за привілейованими акціями та існує зобов’язання щодо обов’язкового викупу акцій [1]. 

Ще одна умова, яку необхідно виконати для нарахування та виплати дивідендів, – 
наявність у товариства прибутку у звітному році або нерозподіленого прибутку минулих 
років. У разі його відсутності (недостатності) виплатити дивіденди за простими акціями не 
вдасться. А от за привілейованими акціями це можна зробити за рахунок резервного капіталу 
або спеціально створеного на зазначені цілі резерву. Тобто, дивіденди за такими акціями 
будуть виплачені незалежно від наявностi прибутку в товаристві. 

У міжнародній практиці, окрім вищенаведених альтернативних джерел виплати 
дивідендів, використовують кошти від випуску нових акцій та  позикові кошти, кошти, що 
отримані від продажу активів компанії [7].  

Рішення про нарахування та виплату дивідендів приймається на загальних зборах 
акціонерного товариства й оформлюється протоколом або наказом (у разі одноосібного 
володіння), в якому зазначають загальну  суму нарахованих дивідендів, розмір дивідендів на 
одну акцію, строки початку та закінчення виплат дивідендів і порядок проведення 
дивідендних виплат. Після того наглядова рада товариства встановлює дату складання 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів й повідомляє їх про дату, розмір, 
порядок та строк виплати.  

Виплата дивідендів акціонерного товариства здійснюється тільки грошима, шляхом 
перерахування коштiв Центральному депозитарiю цінних паперів на рахунок вiдкритий у 
Розрахунковому центрi з обслуговування договорів для їх подальшого переказу 
депозитарними установами на рахунки депонентiв або на вказаний акціонером рахунок у 
банку, поштовим переказом. 

Проте, слiд зазначити, що  в 2014 роцi (з 01.08.2014 р) дiють тимчасовi готiвковi 
обмеження для виплати дивiдендiв протягом одного дня, зокрема пiдприємству 
(пiдприємцю) – 10 000 грн.; фiзичним особам – 150 000 грн [8].  

Крiм того, cлiд зазначити, що досi зустрiчається виплата дивiдендiв через касу товариства 
– готiвкою, з оформленням видаткового касового ордера та платiжної вiдомостi. У випадку, коли 
дивiденди не було виплачено з вини акцiонера (не з`явився з власних причин), отриманi кошти 
мають бути депонованi. 
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Відповідно до діючого законодавства дивіденди, на етапі їх нарахування та виплати 
підлягають оподаткуванню, порядок якого залежить  від ряду факторів, зокрема від виду 
акцій, на які нараховують дивіденди (прості або привілейовані), від власника корпоративних 
прав (резидент України, або нерезидент, юридична чи фізична особа). 

Так, згiдно п. 153.3.2 ПКУ, всі товариства, що приймають рішення про виплату 
дивідендів, повинні до/або одночасно із виплатою дивідендів нарахувати та сплатити до 
бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 18 % незалежно від того, 
знаходиться підприємство на загальній чи спрощеній системі оподаткування, має податкові 
пільги з нарахування та сплати податку чи ні. При цьому авансовий внесок, нарахований на 
суму дивідендів, призначених для виплати, не зменшує суму такої виплати. 

Не сплачувати авансовий внесок можна у разі:  
- реінвестиції дивідендів, за умови, що вона ніяким чином не змінить пропорцій 

(часток) участі всіх акціонерів у статутному капіталі товариства; 
- виплати дивідендів інститутами спільного інвестування; 
- виплати дивідендів платниками фіксованого с/г податку; 
- виплати дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що 

сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від 
інших осіб (тільки у разі, якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав 
материнської компанії не перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів); 

- виплати дивідендів на користь фізичних осіб (як резидентів, так і не резидентів, як 
громадян, так і підприємців) незалежно від статусу акцій, у т.ч. за акціями, які мають статус 
привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи 
більшої суми, оскільки така виплата прирівнюється до виплати зарплати та оподатковується 
відповідним чином [3]. 

Слід зазначити, що якщо з будь-яких причин платник дивідендів не перерахує до 
бюджету авансовий внесок, на емітента може бути накладений штраф у подвійному розмірі 
від суми авансового внеску, незалежно від стану рахунка платника податків, тобто наявності 
податкового боргу чи переплати. 

Крім того, будь-який емітент – платник податку на прибуток може зменшити (шляхом 
взаємозалiку) суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму сплаченого 
авансового внеску, якщо сума авансового внеску перевищує суму податку на прибуток цього ж 
звітного періоду. Заборонено користуватися таким правом – платникам єдиного податку, а також 
страховим компаніям. 

Іншим обов’язковим податком з нарахованих дивідендів є податок з доходів фізичних 
осіб, який утримується за ставкою 5% - за простими акціями, 15% (17%) – за привілейованими.  

З 1 липня 2014 року, з метою впровадження  антикризових заходiв, була спроба 
введення прогресивної шкали оподаткування пасивних доходiв фiзичних осiб (зокрема 
дивiдендiв) iз застосування ставок: 15% - дохiд до 500 тис. грн.; 20% - дохiд 1 000 000 млн. 
грн.; 25% - дохiд бiльше 1 000 000 млн.грн. [9]. Проте, данну податкову новацiю було 
тимчасово призупинено до 01 сiчня 2015 р., а дивiденди оподатковуються як i ранiше за  
ставкою – 5%. 

До того ж, фізична особа при отриманні дивідендів від нерезидента, з якою наша держава 
має міжнародний договір щодо уникнення подвійного оподаткування, має право зменшити суму 
річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном  (пп. 170.11.2 та 
170.11.3 ст. 170 ПКУ). Сплачується такий податок до бюджету під час виплати дивідендів 
єдиним платіжним документом. Відображається сума нарахованих дивідендів на користь 
акціонерів – фізичних осіб та сума утриманого з них податку в податковому розрахунку за 
формою 1-ДФ. 

Ще одним важливим податком з дивідендів для нерезидентів – юридичних осіб  
залишається податок на репатріацію дивідендів, який має бути утриманий та сплачений під 
час виплати дивідендів та за їх рахунок. Його загальна ставка встановлена на рівні 15% [3, 
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10], проте у  разі наявності ратифікованого міжнародного договору між Україною з країною 
нерезидента ставка податку на репатріацію може бути нижчою. 

Податок на додану вартість (ПДВ) з нарахованих дивідендів не справляється, оскільки 
вони не є об’єктом оподаткування (пп. 196.1.6 ПКУ). 

Крім того, на суму дивідендів не нараховують та не сплачують єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), оскільки дивіденди не відносяться до 
фонду зарплати та входять до видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на 
які не нараховується зазначений внесок.  

Виключенням є нововведений у 2014 роцi податок – «Вiйськовий збiр», яким 
оподатковуються дивiденди за акцiями, якi мають статус привiлейований чи iн. статус з 
фiксованим розміром виплати.  Відповідно до ст. 170 ПКУ такі дивідендні виплати 
прирiвнюються до зарплати, а отже і оподатковуться даним податком за ставкою 1,5%. Слід 
зазначити, що данним податком не оподатковуються дивiденднi доходи нарахованi до 03.08.2014 
року (незалежно вiд факту виплати), що дозволило бiльшостi АТ, якi розподiлили прибуток на 
користь дивiдендiв у I-II кварталах, уникнути  сплати данного  податку. 

Щодо віднесення дивідендів до доходів підприємства то отримані дивіденди від 
резидентів не включаються до доходу (пп. 153.3.6 ПКУ). Виключення становлять дивіденди, 
які належать нерезиденту і виплачуються на рахунок його постійного представництва. Також 
платник податку включає суму отриманих дивідендів до складу доходу підприємства, якщо 
дивіденди отримані резидентом із джерелом їх виплати від нерезидента за результатами 
податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів. 

Крім того, нараховані дивіденди не включаються до витрат підприємства (пп. 139.1.8 
ПКУ). Виключення становлять дивіденди на привілейовані акції, які з метою оподаткування 
прирівнюються до заробітної плати. 

В обліку нарахування та виплата дивідендів відображається записами: 
Дт 441 Кт 443 – розподiл прибутку для нарахування дивідендів; 
Дт 443 Кт 671 – нараховано дивіденди за рахунок прибутку; 
Дт 441 Кт 671 – нараховано дивіденди за рахунок нерозподiленого прибутку; 
Дт 43 Кт 671 – нараховано дивiденди за рахунок резервного капiталу; 
Дт 671 Кт 311 (301) – виплачено дивіденди. 
Проте в практиці більш доцільно нараховані дивіденди обліковувати за видами акцій. У 

зв`язку з цим, пропонуємо до субрахунку 671 відкрити субрахунки другого порядку: 671.1 
«Розрахунки за нарахованими дивідендами за простими акціями» та 671.2 «Розрахунки за 
нарахованими дивідендами за привілейованими акціями» , що значно деталізує облік. 

Нарахування авансового внеску відображається записом: 
Дт 981 Кт 641 – нарахувано авансовий внесок; 
Дт 641 Кт 311 - оплачено авансовий внесок. 
Утримання податку з доходів фізичних осіб та податку на репатріацію:  
Дт 671 Кт 641 – утримано податок на репатріацію; 
Дт 671 Кт 641 – утримано податок з доходiв фізичних осіб; 
Дт 641 Кт 311 – перераховано утриманi податки. 
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ОБЛІК ДИСКОНТУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Розглянуто облікові підходи  до результатів дисконтування дебіторської та кредиторської 

заборгованості та  відображення суми дисконтування на окремих рахунках бухгалтерського обліку 
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, дисконтування, 

дисконтова на вартість, бухгалтерські рахунки. 
 
We consider approaches to accounting results discounting receivables and payables and reflect the amount of 

discount on individual accounts  
Keywords: accounts receivable, accounts payable, discounted, discounted at the cost accounting records. 
 

Факти господарської діяльності, які покладені в основу побудови всієї системи 
бухгалтерського обліку, відображаються за допомогою подвійного запису на рахунках. 
Тобто бухгалтерський облік, який фіксує в документах первісні дані є частиною загальної 
системи, за допомогою якої господарюючі суб’єкти та управлінці мають змогу приймати 
адекватні та дієві управлінські рішення щодо подальшої діяльності підприємства. Одним з 
найголовніших завдань ефективного управління підприємства є недопущення прострочення 
термінів платежу та недоведення заборгованості до стану безнадійної.  

Удосконалення системи рахунків бухгалтерського обліку є, безперечно, дуже 
важливим, і існує нагальна потреба у вирішенні цих питань, особливо щодо рахунків для 
відображення інформації про розрахунки та заборгованість.  

Щодо сучасних поглядів на проблему формування плану рахунків, то А.Бородкін у 
своїй статті зазначає: «Аналіз наукового рівня і практичної спрямованості плану рахунків 
дозволяє зробити висновок про те, що в його формуванні та побудові є ряд істотних 
недоліків. При формуванні плану рахунків не враховано жодної наукової концепції 
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групування синтетичних рахунків за класам залежно від економічного змісту облікової 
інформації, а тому її неможливо визнати повністю успішною» [1, с.12].  

Рахунки як групувальні ознаки виникли з появою бухгалтерського обліку як результат 
спостереження та досвіду. Про рахунки як виключно обліковий прийом, який покладено в 
основу всієї системи обліку, писав Лука Пачолі в «Трактаті про рахунки та записи» у 1494 р. 
[2, с.42]. 

Щодо більш сучасних авторів, то, наприклад, А.В. Власов підкреслює, що система 
бухгалтерських рахунків – це елемент методу бухгалтерського обліку. А власне рахунок – це 
носій інформації, який має подвійний ідентифікатор (найменування й код) та поле для запису 
господарських операцій, формування узагальнених показників та зберігання інформації [3, 
с.12]. 

Необхідно зазначити, що єдиний План рахунків бухгалтерського обліку, який 
застосовується в Україні, має свої переваги, оскільки забезпечує централізоване єдине 
управління обліком та звітністю. Проте ми вважаємо, що з появою організацій різних форм 
власності виникла необхідність доопрацювання існуючого Плану рахунків бухгалтерського 
обліку, яку необхідно спрямувати на підвищення рівня конкретизації та деталізації 
інформації, що повинна відображатись на рахунках бухгалтерського обліку. Особливо це 
стосується відображення на рахунках обліку заборгованості та стану розрахунків. 

Щодо рахунків для обліку заборгованості та розрахунків, то ми вважаємо, що можна 
виділити такі, досі не вирішені проблемні питання: 

1) некоректна назва 3 розділу Плану рахунків та деяких рахунків цього розділу, а 
також деяких рахунків 6 розділу; 

2) рахунки бухгалтерського обліку 36 та 63 не відображають реальний стан 
заборгованості, а саме не поділяють її на таку, строк сплати якої настав або ще не настав; 

3) проблема відсутності чіткої методології відображення результатів дисконтування 
дебіторської та кредиторської заборгованостей в бухгалтерському обліку; 

4) відсутність бухгалтерської методології обліку знижок, наданих покупцям, та 
знижок, отриманих від постачальників. 

В даній статті більш детально проаналізуємо третю проблему, яка стосується системи 
дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованостей. Зазначимо, що  недоліком 
української системи бухгалтерського обліку в частині обліку процедури дисконтування є 
повна відсутність методології обліку в цьому напрямку.  

Згідно з П(С)БО 19, теперішня (дисконтована) сума дебіторської заборгованості, яка 
підлягає отриманню, визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою за мінусом 
резерву сумнівних боргів та витрат на отримання дебіторської заборгованості в разі потреби. 
Дисконтування не здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо різниця між 
номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою сумою не суттєва (менше 
ніж 5% номінальної суми). Для відображення результатів дисконтування можна провести 
коригувальні записи (сторно) або створення коригуючого рахунку.  

Згідно з міжнародними стандартами звітності виручка визнається поступово, а не 
одночасно, на відміну від українських стандартів, тобто спочатку дисконтується частина 
виручки, яка пізніше збільшиться на величину відкладеного доходу.  

У випадку здійснення сторнувального запису, необхідно враховувати фактор часу 
виникнення необхідності проведення процедури дисконтування. Для дебіторської 
заборгованості, щодо якої підприємство впевнене, що отримає її в строк не раніше, ніж через 
1 рік, процедуру дисконтування необхідно провести в момент виникнення заборгованості, за 
результатами дисконтування бухгалтер повинен зменшити дебіторську заборгованість на 
суму дисконту.  

Розглянемо порядок відображення дисконтування за допомогою здійснення 
коригувального запису на прикладі ТОВ «Х». 

Приклад. ТОВ «Х» відвантажило товари покупцям  на суму 36000 тис.грн. та 
отримало в якості забезпечення оплати товару довгостроковий безвідсотковий вексель на 4 
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роки. Банківський відсоток встановлено на рівні 12% річних. Фактор дисконтування 
складатиме 0,6355258, а отже, майбутня вартість довгострокової дебіторської заборгованості 
дорівнює 22879 грн., а розмір дисконту – 13121 грн. 

Розрахуємо дисконтовану вартість довгострокової дебіторської заборгованості за 
методом ефективної ставки відсотку на дату балансу за всі чотири роки (табл.1). 

Таблиця 1 
Розрахунок дисконтованої вартості довгострокової дебіторської заборгованості 

Дата Амортизація дисконту, грн. Балансова вартість, грн. 
01.01.2010  22879 
01.01.2011 2745 25624 
01.01.2012 3075 28699 
01.01.2013 3444 32143 
01.01.2014 3857 36000 

Разом 13121  
 
Таким чином, на дату балансу щороку необхідно відображати суму дисконту 

дебіторської заборгованості, забезпеченої безвідсотковим векселем. Проте Планом рахунків 
бухгалтерського обліку не передбачені рахунки для обліку фінансових активів, які 
підлягають дисконтуванню. Саме тому вважаємо за необхідне внести до чинного Плану 
рахунків зміни й додати спеціальні регулюючі рахунки для обліку результатів дисконтування 
дебіторської заборгованості для того, щоб з їх допомогою враховувати зміни поточної 
вартості дебіторської заборгованості. 

Так, згідно з Планом рахунків, фінансові витрати враховуються на рахунку 95, який 
має два субрахунки: 951 «Відсотки за кредит» та 952 «Інші фінансові витрати». 

Довгострокова дебіторська заборгованість обліковується на рахунку 18 
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» та має субрахунки 
181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду», 182 «Довгострокові векселі 
одержані», 183 «Інша дебіторська заборгованість», 184 «Інші необоротні активи». Поточна 
дебіторська заборгованість обліковується на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та 
замовниками». Пропонуємо додати до існуючого Плану рахунків бухгалтерського обліку 
такі субрахунки: 

953 «Витрати від дисконтування активів», для відображення витрат, які виникають в 
результаті дисконтування майбутніх грошових потоків;   

185 «Вартість дисконту довгострокової дебіторської заборгованості» - для 
відображення різниці між номінальною та реальною вартістю довгострокової дебіторської 
заборгованості; 

367 «Вартість дисконту поточної дебіторської заборгованості» - для відображення 
різниці між номінальною та реальною вартістю поточної дебіторської заборгованості. 

З урахуванням наданих пропозицій щодо удосконалення обліку дисконтування 
дебіторської заборгованості, кореспонденція рахунків у ТОВ «Х» буде такою, як наведено в 
табл. 2. 

Саме такий порядок обліку дисконтування довгострокової дебіторської 
заборгованості допоможе врахувати реальну вартість грошових потоків у часі та надасть 
можливість підприємствам раціональніше використовувати свої кошти, та матимуть змогу 
відобразити в обліку фінансові втрати від надання безвідсоткових довгострокових 
комерційних кредитів покупцям. 

Проте, якщо відображати у бухгалтерському обліку втрати від дисконтування 
довгострокової дебіторської заборгованості, то для визначення реального фінансового 
результату діяльності підприємства, доцільно також і відображати в обліку доходи від 
дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості. Також: «згідно з МСФЗ слід 
дисконтувати будь-які довгострокові зобов’язання, якщо інше не передбачене відповідними 
стандартами» [4]. 
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Таблиця 2. 
Кореспонденція рахунків з обліку результатів дисконтування довгострокової дебіторської 

заборгованості, забезпеченої безвідсотковим векселем на ТОВ «Х» 
Кореспонденція рахунків 

Зміст господарської операції 
Дебет Кредит 

Сума, 
грн. 

1. Реалізовано готову продукцію 
1. Відвантажено товари та відображено дохід від її 
реалізації 361 702 36 000 

2. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 702 641/ПДВ 6 000 
3. Списано собівартість реалізованих товарів 901 281 27 000 
4. Отримано довгостроковий безвідсотковий 
вексель 

182 361 36 000 

5. Відображено різницю між обліковою та 
теперішньою вартістю векселя 

185 182 13 121 

6. Списана величина дисконту  953 185 13 121 
7. Відображено фінансовий результат  792 953 13 121 

 
Згідно з правилами МСФЗ первісна оцінка всіх фінансових зобов’язань – це їх 

справедлива вартість, проте подальша оцінка здійснюється за справедливою вартістю або 
здійснюється перерахунок за амортизованою вартістю. Заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями, забезпечена векселями, відсоток за якими нижче за ринкову ставку або 
взагалі безвідсоткові, повинна обов’язково відображатись за амортизованою вартістю. 
Амортизована вартість довгострокового зобов’язання розраховується аналогічно до 
амортизованої вартості дебіторської заборгованості. 

Таблиця 3 
Кореспонденція рахунків з обліку результатів дисконтування довгострокової кредиторської 

заборгованості, забезпеченої безвідсотковим векселем  
на ТОВ «Х» 

Кореспонденція 
рахунків Зміст господарської операції 

Дебет Кредит 
Сума, грн. 

1. Отримані товари від постачальників 281 631 30 000 
2. Відображено податковий кредит з ПДВ 641/ПДВ 631 6 000 
3. Видано довгостроковий безвідсотковий вексель 631 511 36 000 
4. Відображено різницю між обліковою та 
теперішньою вартістю векселя 

511 513 13 121 

5. Списана величина дисконту  513 734 13 121 
6. Відображено фінансовий результат  734 792 13 121 

 
Для того, щоб оцінити майбутню вартість кредиторської заборгованості, необхідно 

розрахувати ставку дисконтування, як правило, ставка дисконтування дорівнює розміру 
відсоткової ставки, під яку підприємство мало б змогу отримати аналогічний кредит. Тобто 
це і буде різниця між сумою до погашення та справедливою вартістю зобов’язання. Цю 
різницю необхідно визнавати фінансовим доходом на спеціальному субрахунку, який 
необхідно додати до діючого Плану рахунків.  

Автор пропонує додати до рахунку 73 «Інші фінансові доходи» субрахунок 734 
«Дохід від дисконтування зобов’язань». 

Для коригування балансової вартості довгострокових зобов’язань, що дисконтуються, 
необхідно додати до рахунку 51 «Довгострокові векселі видані», який вже має субрахунки: 

511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті» 
512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті»  
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субрахунок 513 «Вартість дисконту довгострокової кредиторської заборгованості», на 
якому можна буде обліковувати дисконтування виданих довгострокових векселів, які 
забезпечують кредиторську заборгованість.  

З урахуванням наданих пропозицій щодо удосконалення обліку дисконтування 
кредиторської заборгованості та відображення її в обліку за амортизованою вартістю, 
бухгалтерські проведення у ТОВ «Х» будуть такими (табл. 3): 

Таким чином, застосування дисконтованої вартості дебіторської та кредиторської 
заборгованостей позитивно вплине на якість звітної інформації та  підвищить якість 
аналітичних даних. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ОПЛАТИ  АУДИТОРСЬКИХ  ПОСЛУГ 
 

Розглянуто особливості оплати аудиторських умовах та визначені основні аспекти формування ціни 
на проведення аудиту. 
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The features and conditions of payment audit identified key aspects of pricing for audit.  
Keywords: audit services, audit fees, impacts on the price of services. 
 

На сьогоднішній день важко уявити собі будь-яку велику компанію, яка б не 
користувалася послугами професійного аудиту, що обумовлено інтенсивним розвитком 
ринкових відносин в Україні та інтеграцією у систему міжнародних економічних відносин. 
Отже, завдяки аудиторам можна дізнатись про реальний фінансово-майновий стан компанії 
та наскільки прозорою є її діяльність.  

Аудит в Україні сьогодні знаходиться в періоді трансформації, який включає 
непрозорість економіки, корупцію та інші негативні явища. В таких умовах постає питання 
про незалежність аудиторів, оплату їх праці та змогу неупереджено виконувати свою роботу.  
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Дослідженням проблемного аспекту у формуванні цін на аудиторські послуги 
займалися такі науковці, як: С.М. Попова, А.В. Романюк, О.Р. Суха та інші. Проте дані 
публікації мають переважно оглядовий характер та розкривають лише ряд проблемних 
питань, пов’язаних із формуванням оплати на аудиторських послуг в Україні. За інфляційних 
умов та в період нестабільності економіки питання ціноутворення аудиторських послуг 
залишається актуальним у економічній науці. 

За період незалежності в Україні створено національну систему аудиту, покликаного 
сприяти розвиткові національного господарства. Структура, забезпечення та функціонування 
цієї системи продовжують удосконалюватися, сьогодні відбувається активний розвиток 
незалежного аудиту та інтенсивне становлення державного фінансового аудиту. Проте на 
даний момент все більш актуальною проблемою залишається питання встановлення ціни на 
аудиторські послуги. Необхідність проаналізувати підходи до вирішення даного питання 
обумовлюється браком як національного практичного досвіду, так і теоретичних розробок з 
цього питання. Проте необхідно враховувати досвід країн з розвинутою економікою, де 
аудитор виступає повноправним її учасником. 

Кількість послуг, які можуть надавати клієнтові суб‘єкти аудиту в Україні, зросла з 4 
у майже 12 разів за останні три роки. Зросла не тільки кількість   та різноманітність послуг, а 
й середня вартість одного замовлення  –  майже в три рази.  Аудитори можуть розраховувати 
ще на бонуси за підсумками роботи (10 -25% річного окладу). 

Найбільшу частку аудиторських послуг В Україні займає ініціативний аудит (29,88 
%). Найбільшу частку послуг аудиторів   в цій області займають саме консультаційні послуги  
–31,05%. Досить малу частку займають в Україні такі послуги: огляд фінансової звітності – 
2,95 %, а також підготовка  фінансової звітності - 1,21 %, відповідно у Вінницькій області - 
0,57% та 5,75%. Обов‘язковий та ініціативний аудит в Україні займають 42,3% загального 
обсягу послуг. Існує  суттєва  диференціація  вартості  послуг  за  регіонами України, яка 
залежить у  більшості  випадків  від  платоспроможності  самих замовників аудиту або 
їхнього розуміння вартості аудиторських послуг. 

Важливу роль відіграє імідж аудитора ,чи аудиторської фірми, де він працює, адже з  
хорошою характеристикою він буде більш популярним серед клієнтів, а тому і заробітна 
плата буде вищою. Знання англійської мови стало зараз однією із ключових вимог 
роботодавців до сучасного аудитора, для нього це є хорошим показником в його 
характеристиці. Із знаннями іноземної мови має оплату праці на 20-30% вищою. 

Аудитори спеціалізованих вітчизняних фірм  заробляють не менше $1700 -2000 на 
місяць, це зарплати фахівців, які мають досвід роботи, сертифікат Аудиторської палати, 
відмінно розбираються в управлінській  звітності і податковому обліку. 

У нашій країні положення щодо оплати роботи аудиторів під час виконання 
аудиторських робіт та надання інших послуг, регламентовані Законом України «Про 
аудиторську діяльність» [1], Міжнародними стандартами  аудиту [2],  Кодексом  професійної  
етики  аудиторів  України  [3]  та іншими нормативно-правовими актами у сфері 
аудиторської діяльності.  

Згідно Кодексу професійної етики звичайна оплата за надання професійних послуг  
встановлюється  на  основі  відповідних  погодинних  або  денних  розцінок для  кожної 
особи, зайнятого наданням професійних послуг.  При  цьому необхідно  брати  до  уваги  те,  
що  винагорода за роботу аудитора повинна встановлюватися виходячи з наступних 
положень:  

- навичок і знань, що необхідні для даного виду професійних послуг;  
- рівня підготовки і наявності практичного досвіду осіб, які безпосередньо зайняті у 

наданні професійних послуг;  
- часу, витраченого кожною особою, що бере участь у наданні послуг;  
- рівня відповідальності, необхідного для надання відповідних послуг [3] 
Аудиторські фірми використовують колективну та індивідуальну форми оплати праці. 

Зміст індивідуальної форми організації праці аудитора полягає в тому, що програма і 
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завдання аудиту, оформлення робочих документів та нарахування заробітної плати 
здійснюється кожним аудитором персонально. Колективна форма організації праці 
передбачає формування завдання на аудит для групи аудиторів на чолі з керівником групи. 
Заробітна плата нараховується за кінцевими результатами роботи і в подальшому 
розподіляється між членами групи.  

Кожний учасник групи перевіряє певний розділ загального плану аудиту. Для 
прикладу, одна година роботи аудитора в країнах Західної Європи оцінюється до 600 дол. 
США, у Росії – від розміру однієї мінімальної заробітної плати до 250 дол. США, а в Україні 
– від 10 дол. США до 100-150 дол. США.  

В результаті кризи різко скоротився обсяг роботи аудиторських фірм. Разом з тим 
зарплата найбільш кваліфікованих фахівців, що працюють в представництвах іноземних 
аудиторських компаній і у сфері внутрішнього аудиту підприємств за участю іноземного 
капіталу, практично не змінилися і коливається в межах від 800 до 1500$.  Загалом можна 
сказати, що у сфері аудиторської діяльності, як і в багатьох інших, після  кризи ще не 
склалися середні норми заробітної плати [4]. 

Також  аналіз  діяльності  аудиторських компаній України дозволяє виділити наступні 
фактори, що  впливають  на формування  ціни аудиторської послуги: складність  та обсяг 
виконуваних робіт  та  кваліфікація  залученого персоналу;  цілі  та  завдання,  що  
поставлені  замовниками  перед  аудитором,  відмінності  між  ними; період,  що 
перевіряється  та кількості  днів  роботи аудиторів, необхідних  для  проведення  аудиту;  вид  
діяльності  підприємства, товарообігу і документообігу, кількості співробітників; 
правильності і коректності  ведення  обліку  на  підприємстві;  терміновість  виконання 
замовлення,  а також вартість оренди приміщення, телефонні та поштові та інші витрати; 
витрати  аудиторської  фірми, пов’язані зі сплатою податків; передбачення додаткової оплати 
за працю у святкові та вихідні дні. 

Вітчизняні аудиторські фірми  формують  свою  цінову  політику  виходячи з того,  
що  одержана  від  клієнтів  оплата  аудиторських  послуг  повинна  покривати усі  витрати  і  
забезпечувати  прибуток,  необхідний  для  вдосконалення аудиторської діяльності, 
матеріального стимулювання працівників фірми. 

Провівши аналіз нормативно-правової бази у сфері аудиторської діяльності можна 
зробити висновок, що в Україні не існує єдиної системи розрахунку вартості аудиторських 
послуг. Наразі аудитори часто використовують власну систему формування  ціни на 
договірній основі без обґрунтування доцільності застосування певних тарифів, оскільки на 
рівні законодавства не встановлено ні мінімального, ні максимального розміру винагороди 
аудитора, що дозволяє фірмам зловживати та встановлювати необґрунтовану цінову 
політику.  

Аудиторам в Україні необхідно удосконалювати та розвивати спектр консультаційних 
послуг, що обумовлено зростанням попиту на них серед вітчизняних підприємств, а також, 
проводити політику співпраці з підприємствами середнього та малого бізнесу, що, в свою 
чергу, забезпечить позитивну тенденцію стабільності діяльності в майбутньому. 
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Сільське господарство є основою розвитку економіки України. В 2013 р. 
виробництвом сільськогосподарської продукції займалося 55630 підприємств різних 
організаційно-правових форм господарювання, з них: фермерських господарств – 40752 
(73,2 % від загальної кількості всіх аграрних підприємств), господарських товариств – 8245 
(14,8 %), приватних підприємств – 4095 (7,4 %), виробничих кооперативів – 809 (1,5 %), 
державних підприємств – 269 (0,5 %), підприємств інших форм господарювання –1460 
(2,6 %). Намітилася тенденція до укрупнення господарств. Площу понад 2000 га мають 6,1 % 
сільськогосподарських підприємств, від 1000 до 2000 га – 5,3 %, від 500 до 1000 га – 5,6 %, 
від 100 до 500 га – 15,3 %, до 100 га – 67,7 %. У 2013 р. середній розмір підприємства 
становив 391 га сільськогосподарських угідь. Зважаючи на кількість сільгоспвиробників та їх 
різноманіття є необхідним проведення моніторингу діяльності даних агроформувань та 
створення дієвої системи обліково-інформаційного забезпечення. 

Дослідження проблеми розвитку теоретичних і практичних аспектів ведення 
бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах знайшли висвітлення в 
працях провідних вчених, зокрема Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, М.Я. Дем'яненка, 
В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Малюги, Ю.Ю. Мороз, Ю.С. Цал-Цалка, М.Г. Чумаченка, 
В.О. Шевчука та ін. Проте проблема організації обліково-інформаційного забезпечення 
моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств є недостатньо дослідженою.  

У 2013 р. виробництво валової продукції сільськогосподарськими підприємствами 
України становило 136590,9 млн.грн., що на 20,8 % більше ніж в 2012 р. Зокрема продукція 
рослинництва у валовому виробництві займає 75,5 %, а тваринництва – лише 24,5 %. 
Причиною меншої частки тваринницької продукції у структурі виробництва є 
високозатратність, а відповідно й висока собівартість, а також відсутність коштів. Також 
розвиток тваринництва стримується через вищу дохідність галузі рослинництва. Проте, не 
зважаючи на те, що  у сільськогосподарських виробників не вистачає фінансових ресурсів 
для здійснення достатнього обсягу вкладень у виробництво, вони не відмовляються від 
заняття тваринництвом. 

Для проведення моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств 
необхідна інформація. Таку інформацію нам надає бухгалтерський облік, який виявляє, 
реєструє, узагальнює та передає дані про результати господарської діяльності підприємств 
зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. 
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Слід відмітити, бухгалтерський облік є первинною ланкою генерування даних щодо 
діяльності та розвитку суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим, очевидним є взаємозв’язок 
між якістю облікової інформації та вірогідністю економічних показників, що є об’єктами 
моніторингу. Ураховуючи, що економічна інформація в сільському господарстві 
характеризується великими обсягами, багаторазовим використанням, оновленням та 
перетворенням, широтою її джерел та користувачів, великою кількістю логічних операцій та 
специфічних математичних розрахунків [1, с.329], питання забезпечення вчасною та 
достовірною обліковою інформацією моніторингу діяльності сільськогосподарських 
підприємств вимагає особливих умов щодо його організації. 

Аналіз бухгалтерської інформаційної системи України, засвідчує, що на даний час 
вона знаходиться у стадії реформування. В цілому можна констатувати, що в Україні 
застосовуються положення бухгалтерського обліку, котрі відповідають вимогам 
міжнародних стандартів фінансової звітності. З 2007 року застосовується і адаптований до 
специфіки України міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське 
господарство». Однак реформа бухгалтерської інформаційної системи має певне завершення 
лише на рівні формальних інституцій (законів, стандартів, регуляторів). На рівні облікової 
системи підприємств та на рівні професійності бухгалтерів – реформу не завершено [2, с.58]. 
Слід звернути увагу на те, що бухгалтерський облік є джерелом інформації для проведення 
моніторингу діяльності аграрного сектору, недосконалі форми і методи якого можуть 
уповільнити перспективи розвитку економіки.  

В зв’язку зі значним обсягом аналітичних відомостей часто з'являються  технічні 
обмеження механізмів обробки та передачі інформації, що не сприяє ефективності 
забезпечення моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств. Користувачі 
інформації не взмозі отримати необхідні аналітичні дані вчасно, що знижує ефективність 
прийнятих ними рішень та ступінь релевантності. Виникає необхідність в підвищенні 
ефективності організації збору необхідних даних, їх обробки, систематизації та підготовки. 

Важливим є призначення відповідальних осіб за організацію системи  моніторингу на 
підприємстві. Такі обов’язки слід покладати на бухгалтера або на будь-якого працівника 
фінансового відділу. Даний працівник повинен володіти професійними знаннями, навичками 
та вміннями приймати рішення на основі розуміння основних економічних явищ. Основними 
з них є знання основ бухгалтерського обліку та ведення фінансової звітності згідно 
міжнародних стандартів, принципів статистичного обліку, механізмів управління, 
інформаційних технологій обробки даних. 

Розповсюдження результатів моніторингу повинно відбуватися за допомогою 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Узагальнені дані обліку розвитку 
сільськогосподарських підприємств регулярно друкуються на паперових носіях у вигляді 
статистичних збірників та бюлетнів, як, наприклад, «Сільське господарство України», 
«Рослинництво України», «Тваринництво України», «Групування підприємств за основними 
показниками виробництва продукції рослинництва та тваринництва», «Наявність 
сільськогосподарської техніки й енергетичних потужностей у сільському господарстві», 
«Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в 
сільськогосподарських підприємствах» [1]. Показники сільськогосподарських підприємств – 
емітентів цінних паперів оприлюднюються на веб-сайті http://www.smida.gov.ua. Результати 
діяльності сільськогосподарських підприємств можна знайти також в статистичних 
щорічниках «Україна у цифрах», «Статистичний збірник України» в друкованому та 
електронному варіантах. Виходять дані збірники по результатах діяльності 
сільськогосподарських підприємств в цілому по України, та по кожній області окремо. Окрім 
того дану інформацію можна знайти на сайті http://www.ukrstat.gov.ua. Проте, слід відмітити, 
спостерігається проблема неоперативності подання інформації відповідними службами. Дані 
для моніторингу обробляються досить довго і, як наслідок, результати моніторингу 
приходять занадто пізно до користувачів даної інформації, що викликає проблему низької 
ефективності прийнятих рішень. 

http://www.smida.gov.ua/�
http://www.ukrstat.gov.ua/�
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Підвищення ефективності організації обліково-інформаційного забезпечення 
моніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств надасть змогу знизити небезпеку 
ухвалення помилкових рішень та зменшить можливість негативних наслідків. Організація 
облікового забезпечення моніторингу вимагає визначення мети й завдань, для вирішення 
яких питань необхідна облікова інформація; встановлення графіку та періодичності 
надходження даних; вибір програмних засобів для автоматизації інформаційних потоків; 
забезпечення безпеки бази даних; наявність комп’ютерного устаткування, засобів 
комунікації, необхідного персоналу з високим професійним рівнем підготовки; виділення 
джерел надходження інформації; забезпечення доцільності й точності даних. 
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В статье рассмотрены нормативно-правовые документы зарубежных стран, регулирующие вопросы 

капитализации расходов на исследования и разработки. Выявлено влияние вышеупомянутого вопроса на оценку 
стоимости нематериальных активов и хозяйственную деятельность предприятий. Автором на основании 
зарубежного опыта предложены пути повышения стоимости объектов интеллектуальной собственности 
через капитализацию расходов на исследования и разработки.  
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The article is considered the legislative documents of foreign countries that govern the capitalization of R&D 

costs. The influence of the capitalization of R&D costs to the evaluation of intangible assets and economic activities of 
enterprises have been found out. On the basis of foreign experience the ways to improve the value of intellectual 
property through the capitalization of R&D costs have been proposed. 
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В современных условиях перед субъектами хозяйствования возникает проблема 
правильного измерения и оценки стоимости результатов интеллектуальной деятельности с 
последующей их коммерциализацией и постановкой на баланс в качестве нематериальных 
активов. Разнообразие взглядов по капитализации расходов на исследования и разработки 
привели к различиям их учета в различных странах мира. Например, Советом по 
международным стандартам бухгалтерского учета (IASB) было разработано и принято 
Международный стандарт бухгалтерского учета (МСБУ) 38 «Нематериальные активы», 
который регламентирует, что затраты на исследования и разработки должны быть списаны в 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения НИР «Основные проблемы и направления инновационного 

развития Украины в 2015-2020 гг.» (Регистрационный № 0114U004622) 
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том отчетном периоде в котором были осуществлены. В настоящем стандарте указано, что 
во время исследовательской фазы проекта, компания не может продемонстрировать, что 
нематериальный актив будет генерировать в будущем экономические выгоды. Однако, в п. 
57 МСБУ 38 прописано, что расходы на исследования и разработки могут быть 
капитализированы, если и только если субъект хозяйствования может доказать все, что 
указано ниже: 

а) техническую возможность завершить создание нематериального актива так, чтобы 
он был пригоден к использованию или продаже;  

б) свое намерение завершить создание нематериального актива и использовать или 
продать его;  

в) свою способность использовать или продать нематериальный актив;  
г) как нематериальный актив будет создавать вероятные будущие экономические 

выгоды. Среди прочего, предприятие должно доказать существование рынка для продукции 
нематериального актива или для самого нематериального актива или (если его использовать 
внутренне) полезность нематериального актива;  

д) наличие соответствующих технических, финансовых и других ресурсов для 
завершения разработки и использования или продажи нематериального актива;  

е) свою способность достоверно оценить затраты, относящиеся к нематериальному 
активу в течение его разработки [1]. 

В США Совет по стандартам бухгалтерского (финансового) учета (FASB), внес в 1974 
году изменения относительно подходов к учету затрат на исследования и разработки (R&D). 
Эти  изменения предусматривают, что все расходы на R&D должны быть сразу отнесены на 
расходы отчетного периода в соответствии со стандартом 2 «Учет расходов на НИОКР» 
(Accounting for Research and Development Costs) [2]. Данный стандарт был выпущен 40 лет 
назад, до появления ключевых исследований и разработок в высокотехнологичных секторах, 
таких как: биотехнологии, нанотехнологии и т.п. Однако, исключением, что позволяет 
капитализацию расходов на R&D является Стандарт № 86 «Учет расходов на программное 
обеспечение» («Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise 
Marketed») [3]. Этот стандарт связан с активацией расходов по разработке программного 
обеспечения. Такой же подход был принят в 1998 году и в Японии Советом по разработке 
стандартов бухгалтерского учета (BADC). Такое решение может быть эффективным лишь в 
отношении базовых или с отрицательным результатом исследований, тогда как к 
прикладным исследованиям такой подход вряд ли можно отнести. Данный подход, с одной 
стороны, устраняет возможность для менеджеров капитализировать расходы проектов, 
которые имеют низкий уровень вероятности успеха или задержать обесценивание 
нематериальных активов. С другой стороны, нынешний учет расходов на R&D приводит к 
систематической недооценке рыночной стоимости созданного нематериального актива, 
который может в будущем принести большие экономические выгоды, ведь этот актив имеет 
прямое влияние на основные расчеты стоимости, доходности компании и привлечения 
инвестиций. 

Одновременно необходимо отметить, что в таких странах как  Португалия, Греция, 
Нидерланды и др. разрешается капитализация расходов на R&D при условиях, похожих на 
те, что указаны в МСБУ 38 с последующей их амортизацией в течение 5-ти лет. 
Информацию об амортизационных графиках таких расходов предоставляют в 
пояснительных примечаниях к финансовым отчетам.  

Кроме того, в таких странах как Франция и Италия национальным производителям 
предоставляют право самостоятельно решать вопросы капитализации расходов на R&D. 
Вопреки МСБУ 38, французский GAAP и итальянский Стандарт № 24 «Нематериальные 
активы» (Principio Contabile n. 24 «Immobilizzazioni immateriali») не требуют немедленного 
списания расходов на R&D, по вышеперечисленным условиям, оставляя гибкость для 
менеджеров [4,5]. В данных нормативных документах указано, что расходы на исследования 
и разработки, которые будут капитализированы в процессе создания продукта, должны быть 
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четко определены. Они должны быть идентифицированы и измерены, т.е. компания должна 
продемонстрировать, что данные расходы имеют прямое отношение к процессу создания 
продукта или его реализации. В тех случаях, когда есть сомнения, эти расходы относят к 
расходам отчетного периода. 

Таким образом, капитализация затрат на исследования и разработки позволяет 
некоторым французским и итальянским компаниям повысить стоимость объектов 
интеллектуальной собственности. Это может привести к заинтересованности инвесторами 
вложения средств на создание инноваций, повышение рыночной стоимости компании на 
фондовом рынке, повышение прибыли, уменьшение задолженности, получению заемных 
средств и т.п. Вместе с тем, для крупных компаний может иметь негативные последствия, 
такие как увеличение налоговых обязательств, увеличение заработной платы сотрудникам, 
увеличение вознаграждения изобретателям и т.п. 

Необходимо отметить, что по данным газеты "Monitor International Trade," Франция 
является десятым государством-членом Европейского Союза (ЕС), политика которого, 
направленная на наращивание инноваций. Французские компании в 2011 году занимали 
шестое место по расходам на R&D по отношению к ВВП (1,9% ВВП) среди стран всего 
мира. Кроме того, французская нормативная среда является очень благоприятной для 
"управления доходов", так как она обеспечивает гибкость в решении вопроса капитализации 
расходов на R&D [6]. Среди ТОП - 100 самых инновационных компаний Европы по данным 
Next Media Group в 2014 году, которые оценены экспертами по 20-ти категориям (такими, 
как наличие собственных разработок, маркетинговая активность, уровень технологического 
развития, качество менеджмента и реализации задач, репутация, финансовые показатели и 
др.) французские компании занимают: Adways - 5 место, BIONEXT- 17 место, CROSSJECT - 
30 место, DynAdmic - 34 место и др. [7]. По данным американского журнала Forbes, в 
рейтинге 100 самых инновационных компаний мира, где эксперты оценивали компании не 
только по таким показателям, как годовой рост продаж и совокупный доход за 5-летие, но и 
так называемой «инновационной премии». Этот показатель, свидетельствует о том, 
насколько текущая оценка стоимости компании превышает цену, отражающую нынешний 
бизнес компании на 04.09.2014 г. По вышеуказанным показателям французские компании 
занимают: Hermès International - 13 место, Essilor International - 49 место; Bureau Veritas 
Registre International de Classific - 50 место, Dassault Systemes - 56 место, Pernod Ricard - 69 
место, Danone - 86 место, Sodexo - 89 место [8]. 

В Украине в соответствии с Инструкцией № 64 по учету основных средств и других 
необоротных активов бюджетных учреждений [9] и П(С)БУ 8 «Нематериальные активы» 
[10] расходы на исследования любого инновационного продукта в основном относятся к 
расходам отчетного периода в котором они были осуществлены, т.е. не признаются 
нематериальным активом. Создавая нематериальный актив, все расходы, которые будут 
отнесены на его создание, будут отображаться в прошлом отчетном периоде, а доход в 
случае эффективного его использования будет отражен в будущем отчетном периоде. 
Отсюда следует, что расходы, которые относятся к исследованиям и разработкам не будут 
капитализированы, т.е. не будут относиться к расходам на изготовление нематериального 
актива. 

Выводы. По данным проведенного исследования можно сделать вывод, что вопрос 
капитализации расходов на исследования и разработки в национальном положении 
(стандарте) бухгалтерского учета (П(С)БУ) 8 регламентируется в соответствии с 
международным стандартом бухгалтерского учета (МСБУ) 38, согласно которому расходы 
на исследования и разработки нематериальных активов будут капитализированы только в 
случае, если от реализации или использования их есть возможность получения 
экономических выгод т.е. доходов. Другой подход к вышеупомянутому вопросу в данных 
нормативных документах не рассматривается. Рассмотрев опыт таких стран как Франция, 
Италия, возможно, было бы уместным, предоставить право предпринимателям 
самостоятельно решать вопросы капитализации расходов на исследования и разработки в 
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условиях их четкого определения (идентификации и измерения) с последующей их 
амортизацией. А для предотвращения манипуляций с прибылью обязать субъектов 
хозяйствования предоставлять отдельно информацию о сумме расходов, которая была 
капитализирована на исследования и разработки от общей суммы расходов на создание 
инновационного продукта в бухгалтерской отчетности. 
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Безперервна діяльність підприємства досягається за рахунок кругообороту капіталу, 
що передбачає придбання запасів, виробництво і збуту виробленої продукції. Пошуки 
законів порядку розвитку економіки та окремих господарюючих суб’єктів відображені у 
дослідженнях капіталу, його поділу на основний та оборотний, відповідно до їх виробничої 
ознаки.  
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У процесі господарювання підприємства виробляють продукцію, здійснюють її 
продаж, надають різного роду послуги, виконують роботи та здійснюють іншу діяльність, 
пов'язану з підприємництвом. Перераховане вище потрапляє в розряд укладених 
підприємствами  угод, отже, в процесі здійснення підприємницької діяльності підприємства 
укладають з контрагентами різного виду угоди, іменовані в цивільному праві договорами. 
Договір, що укладається суб'єктами господарювання, має величезне значення, тому що є 
основним регулятором взаємовідносин між рівноправними суб'єктами господарської 
діяльності в умовах ринкових відносин.  

Договір поставки є одним з видів договорів купівлі-продажу. Договору поставки 
притаманні ті ж ознаки, що і договору купівлі-продажу.  

По-перше, для того щоб договір набув чинності, не обов'язково, щоб товар був 
переданий покупцеві. Досить того, що в момент укладення договору покупець отримує право 
вимоги від постачальника поставки (передачі) товару, а постачальник приймає на себе 
зобов'язання передати покупцеві цей товар. Отже, у сторін з'являються взаємні права та 
обов'язки, в силу чого договір і вважається укладеним.  

По-друге, договір породжує двосторонні зобов'язання. Правам та обов'язкам одного 
боку протистоять відповідні права і обов'язки іншої сторони, тому одна сторона (контрагент) 
в даному конкретному відношенні отримує право вимагати виконання відповідної обов'язки 
від іншої сторони. Ці зобов'язання носять взаємний характер і виникають з приводу одного і 
того ж предмета договору. Одна сторона передає товар, а інша зобов'язується заплатити за 
цей товар. Причому оплата і передача товару відбуваються не одночасно і часто розділені 
досить великим проміжком часу.  

По-третє, договір поставки оплатний. Ця оплата носить грошовий характер, а значить, 
договір породжує грошові зобов'язання.  

Цивільним правом вироблена система договорів, які враховують особливості окремих 
видів економічних відносин, що регулюються відповідними правовими нормами. Серед них 
виділяються як господарсько-правові так інші види договорів: купівлі-продажу, поставки, 
поставки для державних потреб, оренди, лізингу, підряду, будівельного підряду, договори на 
виконання науково-технічних і дослідно-конструкторських робіт, підряду для державних 
потреб, надання послуг, перевезення, договори в області кредитно-розрахункових відносин, 
факторинг, зберігання, страхування, доручення, комісія, довірче управління майном, 
франчайзинг, договір про спільну діяльність та ін.  

Остаточними договорами іменуються договори, що безпосередньо породжують права 
та обов'язки сторін з переміщення тих чи інших благ. Під попереднім договором розуміється 
угода, яка лише створює обов'язок укласти в майбутньому договір про передачу майна, 
виконанні роботи чи надані послуги (основний договір) на умовах, передбачених у 
попередньому договорі. У ньому повинні міститися всі істотні умови основного договору. У 
разі, якщо сторона, яка уклала попередній договір, ухиляється від укладення основного 
договору, інша сторона має право звернутися до суду про спонукання укласти договір на 
умовах, що визначаються попереднім договором, а також вимагати відшкодування збитків, 
спричинених пропуском терміну укладання договору.  

Попередні договори слід відрізняти від договорів про наміри, які закріплюють лише 
бажання сторін вступити в договірні зв'язки в майбутньому, але не породжують правових 
наслідків для сторін. 

Укладання договору купівлі-продажу здійснюється відповідно до принципів, 
встановлених для здійснення підприємницької діяльності: принцип рівності суб'єктів 
господарських правовідносин; принцип свободи договору; принцип добросовісності та 
розумності суб'єктів господарських правовідносин; принцип диспозитивності. 

При визначенні поняття договору в основу покладено термін «угода»: «Договір - це угода, 
спрямована ...» Однак у російській мові ці поняття є синонімами, в силу чого сутність договору з 
даного визначення вивести неможливо. По-друге, не всяка угода, спрямована на виникнення, 
зміну або припинення суб'єктних прав і обов'язків, досягає своєї мети. Деякі угоди породжують 
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бажані для сторін права та обов'язки, а деякі - ні. Наприклад, одної угоди про купівлю-продаж 
об'єкта нерухомості недостатньо для виникнення права власності у набувача: останнє виникне 
тільки за умови державної реєстрації договору в органі юстиції. По-третє, угода є лише наміром 
сторін здійснити ту чи іншу дію. Саме ж ця дія буде реалізацією договору. Проте наміри, так само 
як і мотиви, є процесами внутрішніми, психічними, а не поведінковими, в силу чого випадають зі 
сфери юридичного регулювання, бо останнє регулює поведінку суб'єктів права, а не їх внутрішній 
світ. З цієї сторони договір - це комплекс взаємних прав і обов'язків, прийнятих на себе особами 
які беруть у ньому участь. Даний зв'язок (право одного суб'єкта (кредитора) та кореспондуючий 
йому обов'язок іншого суб'єкта (боржника)) є не що інше, як модель індивідуальних суспільних 
відносин. 

При впровадженні системи бюджетування підприємство обов'язково буде змушене 
по-новому дивитися на те, як організована договірна робота. Без налагодження ефективної 
роботи в цьому напрямі бюджетування буде впровадити не можливо. По суті, контроль 
проходження договорів в підприємстві - це ще один із способів контролю за роботою всіх 
підрозділів підприємств. Адже вся його фінансово-господарська діяльність ґрунтується на 
договорах (в деяких випадках усних), тому від того, наскільки ефективно організована 
договірна робота, залежить ефективність системи контролю виконання бюджетів. 

Важливими тут є два моменти: підготовка стандартних форматів договорів і сама 
процедура узгодження вже безпосередньо при їх укладенні. При вибудовуванні процедури 
узгодження договорів дуже важливо вибрати саму процедуру послідовності узгодження, і 
чітко визначити, який підрозділ відповідає за опрацюванні яких питань. Але ще більш 
важливий момент - це комплексна оцінка договорів. Останній момент особливо важливий і 
цілком можна домогтися такого налагодженого механізму, коли всі підрозділи чітко 
виконують свої функції при узгодженні договорів, але якщо оцінювати в цілому, то договір 
може бути підписаний у такому варіанті, що в підсумку підприємство втратить прибуток або 
навіть зазнає збитків при реалізації угоди, за якою укладався договір.  

Наприклад, на більшості з підприємств харчової промисловості Вінничини, 
вибудувана послідовність узгодження договорів та визначено зони відповідальності 
підрозділів, що погоджують ці договори. Перед процедурою підписання та погодження 
договорів у них здійснюється процедура попереднього опрацювання угод. Але на одному з 
підприємств операцію з придбання обладнання курирували менеджери з комерційного 
департаменту. На них, з одного боку, «тиснули» замовники, тобто намагалися зменшити 
вартість майна (у них були верхні бюджетні обмеження за витратами), з іншого боку, 
«тиснули» постачальники, які, навпаки, хотіли збільшити вартість майна (у них були нижні 
обмеження за нормою прибутку). Таким чином, менеджери, «затиснуті» з двох сторін, 
шукають можливі шляхи для того, щоб все-таки угода відбулася. Але для того, щоб 
реалізувати угоду, необхідно понести ряд витрат, зокрема, витрати на транспортування 
обладнання, на страхування вантажу, на здійснення митних платежів і т.д. При опрацюванні 
початкової угоди менеджери з комерційного підрозділу давали у відповідні служби запит для 
оцінки витрат, пов'язаних з реалізацією угоди. При цьому, коли вони давали такі заявки, то 
просили зробити опрацювання відповідного питання, виходячи з мінімізації витрат. Тому, 
наприклад, транспортна служба не знала всіх обмежень, пов'язаних з технічною стороною 
справи і, відповідно, давала мінімальний розрахунок транспортних витрат з усіх можливих 
варіантів. Юридична служба опрацьовувала юридичні аспекти угоди і також не звернула 
увагу на всі фактори, тому що перед нею не ставилося чітке завдання щодо того, що потрібно 
перевірити.  

При цьому могли відбуватися такі ситуації, коли опрацьовуючи угоду, передбачалося, 
що майно буде доставлятися морським транспортом, але фактично доставка здійснювалася 
автотранспортом (це могли бути технічні вимоги від постачальника з доставки), тобто 
транспортні витрати могли бути в два-три рази більшими . Так могло відбутись й тому, що в 
договорі передбачалось в якості документа не коносамент, який необхідний при морських 
перевезеннях, а CMR, який необхідний при автоперевезеннях. Якщо буде оформлений CMR, 
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то вже нічого змінити не можна і доставка повинна здійснюватися автотранспортом, тобто 
витрати будуть більшими. Через нечітке опрацювання договорів могли бути такі ситуації, що 
митні збори розраховувалися не так на вартість перевезеного майна, а ще й на транспортні та 
інші витрати, пов'язані з реалізацією угоди. Юридична служба при цьому перевіряла всі 
можливі помилки, пов'язані з юридичними аспектами контракту. В результаті на 
підприємстві було прийнято рішення, що в процедуру попереднього опрацювання та 
узгодження договору потрібно внести зміни. Зміни стосувалися, в основному, початку і 
завершення процесу опрацювання та узгодження контракту.  

При появі необхідності опрацьовування угоди, слід формувати групи з представників 
усіх необхідних підрозділів. Вони повинні збиратися разом при постановці завдання перед 
опрацюванням контракту, щоб всі розуміли, в чому суть контракту і які його основні умови 
та обмеження. Потім узгодження йде за стандартною схемою, але при цьому співробітники 
всіх підрозділів, що узгоджують договір, повинні повністю бути в курсі вихідних умов, які 
потрібно враховувати при опрацюванні угоди і узгодженні договору. При формуванні 
регламенту узгодження договору важлива послідовність проходження договору за 
підрозділами. Але нам відомо, що в одному з підприємств договір узгоджувався у сіми 
підрозділах. Але, як показав аналіз діючої схеми узгодження, вона зовсім не ефективна. Коли 
узгоджувався договір з придбання обладнання для нового цеху, то він, в першу чергу, 
потрапляв в ті підрозділи, які мали найменше інформації про цей об'єкт, до того ж могли 
бути різні затримки, а час на узгодження було обмежено. Виходило так, що коли проект 
договору потрапляв в ті підрозділи, які дійсно володіють більшою інформацією про об'єкт і 
можуть внести основні коригування, то залишалося мало часу, і в підсумку припускали 
суттєві помилки, які призводили до втрати прибутку підприємства. Краще за всіх змістовну 
сторону договору знали виробничі підрозділи, але до них договір потрапляв тільки після 
чотирьох підрозділів. В результаті було прийнято рішення про зміну послідовності 
проходження договору всередині підприємства при узгодженні. В першу чергу, необхідно, 
щоб проект договору дивилися юристи, після цього договір проходив паралельно технічну та 
економічну оцінку, потім договір прямував до підрозділів, яким необхідне обладнання, а 
після того, коли отримані всі основні зауваження, договір оцінює фінансова служба.  

Такий регламент дозволив прискорити процес узгодження, а головне, кількість 
випадків, коли підприємство в підсумку втрачало прибуток через помилки, допущені при 
підписанні договорів, різко зменшилася.  

Необхідно звернути увагу ще й на такий важливий момент, як контроль виконання 
бюджетів в ході їх реалізації. Після того, як будуть затверджені бюджети та підрозділи 
почнуть подавати заявки на фінансування своїх бюджетів, слід вже в цей момент 
контролювати бюджети. Велика частина заявок на фінансування повинна проходити у 
взаємозв'язку з договорами, тому фінансова дирекція повинна стежити і за виконанням 
бюджетів, і за виконанням умов, визначених у договорах. Адже після укладення договору у 
підприємства з'являються певні зобов'язання, які призведуть до зміни фінансово-
економічного стану. Виникнення таких зобов'язань завжди повинно контролюватися 
фінансовою дирекцією.  

І на останок. Який же договір знаходить своє відображення в системі бухгалтерського 
обліку? Як правило, це остаточний договір при умові, що підприємство розпочало відповідні 
дії щодо його виконання. Адже сам договір може діяти багато років, а операції за ним 
можуть здійснюватись щоденно, один раз в квартал чи на рік. Тому на рахунках 
бухгалтерського обліку будуть відображатись всі операції, що відбулись відповідно до 
укладеного договору. До тих пір поки виконання договору не розпочалося у системі рахунків 
він не знаходить свого відображення. Якщо тільки покупець або продавець здійснив будь-
яку операцію вона знайде своє повне відображення в системі обліку. 
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АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розглянуто систему управління дебіторською заборгованістю, що передбачає існування двох 
підсистем. Запропоновано здійснювати формування системи управління дебіторської заборгованості за 
визначеними етапами. Визначено критерії сумнівності та ознаки, що є свідченням про можливість створення 
резерву сумнівних боргів. 

Ключові слова: управління дебіторською заборгованістю, кредитна політика, рефінансування 
дебіторської заборгованості, прострочена дебіторська заборгованість. 

 

In article has been investigated the accounts receivable management system, which consist of two subsystems. 
Proposed to realize the formation of accounts receivable management for certain stages. The doubtful criteria’s and 
signs, which prove the possibility of creation for doubtful debts are defined. 

Key words: accounts receivable management, credit policy, accounts receivable refinancing, overdue accounts 
receivable. 
 

В сучасних умовах економічного стану аналіз та управління дебіторською 
заборгованістю позиціонуються провідними факторами забезпечення фінансової стійкості 
підприємства, що пояснюється стримуванням його повноцінного розвитку існуючим 
дефіцитом оборотних активів та кризою неплатежів. Наявний стан аналітичного 
забезпечення для прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських рішень не в повній 
мірі відповідає новій парадигмі управління. Крім того, існує загроза подальшого посилення 
негативних тенденцій у обсягах дебіторської заборгованості та виникнення такого 
небажаного її виду як безнадійна.  

На сьогоднішній день нагальною є необхідність налагодження системи ефективного 
управління дебіторською заборгованістю як одного з найбільш важливих і водночас 
складних елементів управління оборотними активами для забезпечення фінансового 
оздоровлення та економічного розвитку підприємства. 

В практиці фінансового менеджменту найбільш часто на підприємствах виникають 
проблеми пов’язані з дебіторською заборгованістю: відсутність інформації про терміни 
погашення дебіторської заборгованості; неефективна оцінка кредитоспроможності покупців 
(в деяких випадках її відсутність); відсутність окремого відділу з управління дебіторською 
заборгованістю (у тому числі простроченої), що призводить до розподілу функцій аналізу 
дебіторською заборгованістю, отримання грошових коштів, прийняття рішення про товарне 
кредитування між різними підрозділами підприємства; відсутність автоматизованого 
відстеження виникнення та погашення дебіторської заборгованості; відсутність 
профілактичних заходів щодо виникнення неконтрольованих обсягів заборгованості 
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дебіторів; неефективна політика управління інкасацією (погашенням) дебіторської 
заборгованості у зв’язку з уникненням застосування різнопланових методів рефінансування. 

Чинним законодавством України не ставиться обмежень стосовно обсягів реалізації 
продукції та контрагентів, з якими співпрацює підприємство, особливостей формування 
договірної, кредитної та інкасаційної політики. Тому сучасний суб’єкт господарювання 
приймає рішення ґрунтуючись на сформованому обсязі інформації, з огляду на ситуацію, що 
склалася, наявних тенденцій та перспектив подальшої співпраці з контрагентом. 

На думку провідних західних економістів Ю. Брігхема та Л. Гапенски, процес 
управління дебіторською заборгованістю розпочинається з вирішення питання про надання 
чи відмову в наданні кредиту покупцю. Крім того, найбільш ефективною вважається така 
кредитна політика, яка максимізує чисті грошові надходження за певний період, що 
компенсують ризик, який бере на себе фірма [1, с. 367]. 

Загалом система управління дебіторською заборгованістю передбачає існування двох 
підсистем: підсистеми управління кредитною політикою та підсистеми, що охоплює 
комплекс заходів, які спрямовані на зниження ризику виникнення простроченої та уникнення 
безнадійної дебіторської заборгованості. Врахувавши результати попередніх досліджень 
прийшли до висновку, що формування системи управління дебіторської заборгованості 
доцільно здійснювати за етапами:  

1. Здійснення організаційних заходів. 
2. Класифікація дебіторської заборгованості. 
3. Визначення факторів, що впливають на формування та інкасацію дебіторської 

заборгованості. 
4. Ретроспективний аналіз дебіторської заборгованості за видами відповідно до 

здійсненої класифікації. 
4.1.Правильність оформлення дебіторської заборгованості. 
4.2. Визначення питомої ваги активів, що знаходяться у формі дебіторської 

заборгованості. 
4.3. Оцінка в динаміці питомої ваги складових частин дебіторської заборгованості 

(питома вага сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості у простроченій). 
4.4.Визначення періоду погашення дебіторської заборгованості. 
4.5. Оцінка якості дебіторської заборгованості (питома вага простроченої дебіторської 

заборгованості у загальному її складі). 
4.6.Визначення джерел фінансування дебіторської заборгованості згідно агрегатного 

та коефіцієнтного підходів. 
4.7. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості. 
4.8. Оцінка ефекту від інвестування коштів у дебіторську заборгованість. 
5. Управління кредитною політикою. 
5.1.Вибір типу кредитної політики відповідно до цілей підприємства. 
5.2. Доцільність відволікання коштів у дебіторську заборгованість. 
5.3. Визначення умов надання товарного кредиту: 
       5.3.1. Встановлення розміру товарного кредиту (кредитного ліміту). 
       5.3.2. Формування системи цінових знижок, «надбавки за реалізацію на умовах 

товарного кредиту» та штрафних санкцій за прострочку виконання забов’язань. 
       5.3.3. Формування системи показників для здійснення оцінки 

кредитоспроможності покупця. 
       5.3.4. Групування покупців відповідно до рівня кредитоспроможності із 

відповідною диференціацією кредитних умов. 
6. Вибір системи рефінансування дебіторської заборгованості. 
6.1.Дисконтування (облік) векселів. 
6.2. Факторинг. 
6.3. Форфейтинг. 
6.4. Сек’юритизація. 
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7. Управління простроченою дебіторською заборгованістю. 
7.1. Розробка системи критеріїв для обґрунтування прийняття рішення про 

нарахування резерву сумнівних боргів. 
7.2. Регламентація форм і строків нагадувань покупцям про необхідність сплати 

заборгованості. 
8. Формування етапів інкасації дебіторської заборгованості. 
8.1.Формування системи позовної роботи з недобросовісними покупцями. 
8.2.Формування умов відкриття справи про банкрутство контрагента. 
8.3. Формування критеріїв для прийняття рішення про віднесення дебіторської 

заборгованості до безнадійної та її списання (за рахунок раніше сформованого резерву або на 
інші операційні витрати).  

9. Формування системи моніторингу дебіторської заборгованості. 
Детальніше зупинимося на тих етапах, що не достатньо розкриті сучасними 

дослідниками у сфері фінансового менеджменту. 
Перш за все зазначимо, що автори упускають той момент, коли необхідно провести 

організаційні заходи стосовно управління дебіторською заборгованістю. Проте організація є 
тим процесом, який направлений на найбільш оптимальне сполучення ресурсів – 
матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних, вдале поєднання всіх видів ресурсів та 
їх раціональне використання. Процес управління дебіторською заборгованістю пропонуємо 
розпочинати з створення робочої групи (комісії) з управління дебіторською заборгованістю 
(у разі відсутності окремо діючого відділу з управління дебіторською заборгованістю). Крім 
того, на даному етапі, слід обумовити заходи щодо стимулювання персоналу за обґрунтовані 
рішення, професіоналізм у роботі та системи штрафних санкцій у випадку невиконання або 
недобросовісного виконання своїх обов’язків, що призвели до виникнення безнадійних 
боргів. Управління досягає мети через персонал,  тому система мотивації працівників є 
одним із моральних чинників, що направляється на прийняття рішень та підкріплення їх 
наказами, інструкціями, вказівками з приводу використання живої праці та матеріальних 
ресурсів, передбачає підпорядкування та субординацію між членами колективу. Через 
мотивацію апарат управління узгоджує дії всіх працівників підприємства з метою досягнення 
тактичних та стратегічних завдань та загальної мети підприємства. 

На другому етапі формування системи управління дебіторською заборгованістю 
повинна бути здійснена обґрунтована класифікація, що визначає не лише її економічну 
сутність, а й надає можливість подальшого управління нею.  

Підгрунтям здійснення ефективного аналізу для управління дебіторською 
заборгованістю є дослідження факторів, що впливають на її формування та інкасацію та 
з’ясування причинно-наслідкових зв’язків між ними. Виходячи з зазначеного, одним з 
важливих етапів системи управління дебіторської заборгованості є систематизація факторів, 
що дають можливість отримання повної характеристики дебіторської заборгованості у 
процесі її аналізу.  

Оскільки на величину дебіторської заборгованості впливає велика кількість 
різноманітних факторів, їх доцільно умовно розподілити на внутрішні (залежать від 
професійних навичок персоналу підприємства управляти дебіторською заборгованістю) та 
зовнішні (не залежать від організації діяльності на підприємстві та обмежити їх вплив досить 
складно). 

Обсяг існуючої дебіторської заборгованості доцільно досліджувати різносторонньо, 
проте, в більшості випадків ігнорується проведення комплексного фінансового аналізу, що в 
перспективі є джерелом прийняття ефективних управлінських рішень. Економічний аналіз не 
повинен розглядатися відокремлено від системи управління підприємством, яка базується на 
застосуванні комплексного підходу з метою розробки варіантів управлінських рішень для 
забезпечення стабільного економічного розвитку. Таким чином, на четвертому етапі 
доцільно здійснювати аналітичне дослідження дебіторської заборгованості за визначеним 
переліком напрямків. 
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В сучасній практиці менеджменту важливе місце при здійсненні управління 
дебіторської заборгованості відводиться вибору форм рефінансування, оскільки 
обгрунтуване прийняття рішення про систему рефінансування надає можливість швидкого 
трансформування дебіторської заборгованості в грошові кошти та тим самим сприяє 
покращенню показників фінансового стану підприємства. Вибір методу рефінансування 
повинен здійснюватися з дотриманням наступних правил, а саме: витрати на рефінансування 
не повинні перевищувати: вартості короткострокових кредитів; очікуваного прибутку від 
використання вивільнених коштів у господарський кругооборот; інфляційних втрат у 
випадку затримки платежу. 

Вітчизняними підприємствами останнім часом широко використовуються операції 
факторингу, мало застосовується форфейтинг та облік (дисконтування) векселів і зовсім не 
приділяється увага можливості використання перспективних способів рефінансування, що 
набули поширення в розвинутих зарубіжних країнах та користуються там великою 
популярністю, таких як сек’юритизація активів.  

В окремий етап управління дебіторською заборгованістю в процесі аналізу доцільно 
виділяти управління простроченою заборгованістю, оскільки в умовах невизначеності саме 
даному виду необхідно приділяти значну увагу та постійний контроль з боку управлінців. 
Вітчизняною методологією обліку передбачається нарахування резерву сумнівних боргів за 
дебіторською заборгованістю, стосовно якої існують сумніви у погашенні, проте відсутність 
ознак та системи критеріїв значно ускладнює обґрунтоване прийняття рішення про 
нарахування резерву сумнівних боргів.  

Виходячи із зазначеного, пропонуємо використовувати визначений перелік критеріїв 
сумнівності та ознак, що притаманні дебіторській заборгованості за продукцію (товари, 
роботи, послуги) та є свідченням про можливість створення резерву сумнівних боргів (рис. 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Критерії сумнівності та ознаки, що є свідченням про можливість створення резерву 
сумнівних боргів 

 

Підсумковий етап управління дебіторської заборгованості полягає у формування 
системи її моніторингу, яка проводиться для пошуку тенденцій і закономірностей та 
дозволяє своєчасно виявити прихований потенціал у системі управління та який 
зосереджений, в першу чергу, на контролі за рівнем дебіторської заборгованості, відношенні 
дебіторської заборгованості до обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і термінах 
погашення дебіторської заборгованості. Крім того, моніторинг дебіторської заборгованості 
повинен забезпечити існування оперативної інформаційної системи для запобігання 
прострочення терміну платежу та виникнення безнадійної дебіторської заборгованості 

К 
Р 
И 
Т 
Е 
Р 
І 
Ї 

 
 
 
О
З 
Н
А
К
И

 
 
К 
Р 
И 
Т 
Е 
Р 
І 
Ї 

 
Д
Е
Б
І
Т
О
Р
С
Ь
К
А

З
А
Б
О
Р
Г
О
В
А
Н
І 
С
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порушення справи проти боржника 
про визнання його банкрутом, чи 

ліквідації підприємства 

фактичний розрив контракту 

фінансова реорганізація боржника 

прострочення терміну оплати (у 
випадку відсутності її забезпечення 
гарантіями, поручительствами, 

заставою) 

є фінансовим активом 

не призначена для подальшого 
перепродажу 

відсутність ознак безнадійної 
(згідно ПКУ) 

не забезпечена гарантіями, 
поручительством, заставою 

ВІДНЕСЕННЯ ДО СУМНІВОЇ МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ 
РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ 
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шляхом прийняття своєчасних заходів. Основним результатом та підтвердженням 
ефективного формування системи моніторингу дебіторської заборгованості на підприємстві 
є можливість прийняття управлінських рішень щодо товарного кредиту та виявлення його 
впливу на фінансовий стан підприємства. 

Таким чином, для досягнення основної мети аналізу для управління дебіторською 
заборгованістю необхідно вдало поєднати два процеси – збільшення обсягів реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) та зменшення дебіторської заборгованості зі статусом 
безнадійна. 
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Інституціоналізація діяльності у сфері бухгалтерського обліку має забезпечити 
передбачуваність дій учасників цієї діяльності. Це досягається шляхом встановлення правил, 
обмежень поведінки та примушення до дій у визначеному порядку, інформування про зміст 
правил і обмежень, а також належної фахової підготовки суб’єктів діяльності у сфері 
бухгалтерського обліку. 

Соціально-економічний інститут бухгалтерського обліку – це система формальних і 
неформальних правил, на додержання яких спрямовано відповідні механізми, що має 
унормувати діяльність у цій сфері, забезпечити одержання суспільно очікуваних результатів 
діяльності, придатних до використання. 

При цьому інститут бухгалтерського обліку вирішує питання узгодження інтересів 
груп спеціальних інтересів, здатних вплинути на діяльність у сфері бухгалтерського обліку, 
відповідно на якість економічної інформації, яка ним формується. 

Теорія М. Олсона щодо колективних дій груп спеціальних інтересів виходить з того, 
що інститути не можна розглядати окремо від інтересів суб’єктів, взаємовідносини яких 
регулюються [3]. Як зазначає з цього приводу В.В. Вольчик, якщо в суспільстві не 
залишається груп, зацікавлених у виконанні правил, що містяться в інституті (що навіть має 
формальний характер), то такий інститут перестає функціонувати de facto, але існує як не 
скасована норма de jure [1]. 

У сфері бухгалтерського обліку групи спеціальних інтересів формуються із суб’єктів, 
які беруть участь в цій діяльності, та тих, що знаходяться поза її межами, але мають інтерес 
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до її результатів. Ці групи можна виділити за схожістю цілей, які вони намагаються досягти 
у цій сфері. Їхнє завдання – колективна дія з метою впливу на формування формальних і 
неформальних правил, механізмів їх дотримання з метою реалізації своїх інтересів у процесі 
формування економічної інформації. 

З цього приводу Д. Норт зазначає, що інститути не обов’язково – і навіть далеко не 
завжди – створюються для того, щоб бути соціально ефективними; інститути або, принаймні, 
формальні правила, створюються скоріше для того, щоб служити інтересам тих, хто займає 
позиції, що дозволяють впливати на формування нових правил [2]. 

Вплив груп спеціальних інтересів проф. Я.В. Соколов описує наступним чином: 
«Облік, який ведуть бухгалтера, – це результат компромісу інтересів учасників 
господарських процесів» [5], а американські вчені А. Літтлтон і В. Циммерман вважають 
завданням бухгалтерського обліку, зокрема в його підсистем – соціальному обліку, 
розкриття, як правило, суперечливих інтересів різних суспільних груп [7]. 

Дослідження груп спеціальних інтересів і ступінь їх впливу на інститут 
бухгалтерського обліку на сучасному етапі його розвитку та глибину інтегрованості в 
соціально-економічну діяльність мають важливе значення для визначення ризиків і загроз 
щодо його розвитку.  

В питанні формування інституту бухгалтерського обліку основне завдання, а 
відповідно і вектор впливу груп спеціальних інтересів, полягає у забезпеченні домінування 
при встановленні формальних правил інституту, а якщо цього не можливо досягти, то рівних 
прав і змагальності при їх прийнятті всіма групами спеціальних інтересів. Відповідно вони 
прагнуть до встановлення такого порядку формування і зміни формальних правил, який би 
дав змогу максимально зберегти і розширити їхній вплив на цей процес. 

Тому наука бухгалтерського обліку має вивчати не тільки тенденції інтересів цих сил, 
але й ротацію їх за ступенем впливу. 

У сфері бухгалтерського обліку можна виділити кілька груп спеціальних інтересів. 
1. Менеджери. До цієї групи відносять як професійних, найнятих менеджерів, так і 

власників, які особисто управляють своїм бізнесом, тобто осіб, які потребують необхідної 
інформації про об’єкт управління для прийняття управлінських рішень, спрямованих на цей 
об’єкт. У сфері бухгалтерського обліку менеджмент намагається досягти конфліктних між 
собою цілей – одержання об’єктивної й повної економічної інформації для прийняття 
управлінських рішень і мінімізації видатків на утримання інформаційної системи, заниження 
прибутку як бази оподаткування та його завищення, як елементу інвестиційної 
привабливості суб’єкта господарювання. Насамперед, менеджмент був заінтересований в 
існуванні двох видів обліку – бухгалтерського і податкового, на підставі яких складали дві не 
зіставні між собою форми звітності. Збитковий за податковою звітністю суб’єкт 
господарювання декларує прибутки у фінансовій звітності, яку поширює серед інвесторів і 
контрагентів. За таких умов можна було мінімізовувати податки та отримувати дешеві 
кредитні ресурси на ринках капіталу, оскільки для кожного користувача формувався свій 
фінансовий результат. 

Такі умови забезпечувались через зміни, внесені в інший соціально-економічний 
інститут – оподаткування. 

Окремими представниками цієї групи є транснаціональні корпорації та міжнародні 
фінансові установи, які мають за мету скорочення трансакційних витрат на отримання 
економічної інформації, спрощення доступу на нові ринки споживачів продукції (товарів, 
робіт, послуг), забезпечення прозорості руху капіталу шляхом встановлення міжнародних 
стандартів фінансової інформації. 

2. Бухгалтери. Особи, які безпосередньо здійснюють процес виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі економічної інформації за 
відповідною процедурою. Цілі бухгалтера – забезпечення професійної незалежності, 
обмеження втручання в обліковий процес представників інших груп спеціальних інтересів, 
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насамперед менеджерів, та оптимізація відповідних облікових процедур, максимізація благ, 
які можна отримати за оплату праці. 

3. Власники, інвестори, кредитори. Ця група заінтересована в одержанні максимально 
повної інформації про прибутки та майновий стан господарюючих суб’єктів. Особливість її 
полягає в тому, що учасники групи інвестували ресурси в господарюючий суб’єкт і мають 
майновий інтерес, проте одержують економічну інформацію на загальних засадах із 
фінансової звітності. Інтереси групи в окремих питаннях мають суперечливий характер, 
зокрема це стосується підходів до оцінки активів. Інтереси учасників цієї групи висунули 
наукову проблему, яка й дотепер залишається актуальною, а саме статичного або 
динамічного балансу. Проф. Я.В. Соколов з цього приводу зазначав, що мета статичного 
балансу – захистити інтереси кредиторів, завдання – виявити реальну вартість майна 
власника на день складання балансу. Звідси постає концепція ліквідності підприємства, 
згідно з якою адміністрація начебто продає фірму або ж розпродає її майно. Мета 
динамічного балансу – самоінформування власника про те, наскільки успішно працює 
найнята ним адміністрація. Завдання – обчислення фінансових результатів за звітний період, 
а концепція – принцип безперервно діючого підприємства. У цьому разі немає сенсу 
переоцінювати майно до тих пір, поки воно реально не продано [6]. 

4. Суспільство. Ця група заінтересована одержати об’єктивну й неупереджену 
економічну інформацію про соціально-економічні об’єкти, процеси та явища. Прагнучи 
зрозумілості та зіставності економічної інформації, прозорості й достовірності звітності, 
суспільство заінтересоване у формуванні та дотриманні єдиних методологічних засад 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності без викривлень в інтересах будь-
яких суспільних груп. У цій групі можна виділити дві впливові підгрупи. 

1. Держава, як суб’єкт формування державної економічної політики, у даному 
випадку – це колективний образ, який представлений сукупністю органів влади та 
недержавних організацій, дії яких спрямовані на реалізацію певної політики у сфері 
бухгалтерського обліку, узгодженої з іншими соціально-економічними сферами.  

2. Наукова та професійна спільнота, яка прагне удосконалити методологію 
бухгалтерського обліку, адаптувати його до суспільних трансформацій, розвивати 
бухгалтерську професію, забезпечувати гармонійний розвиток цієї сфери. 

Групи спеціальних інтересів мають різноспрямовані цілі й неоднаковий ступінь 
впливу на формування правил у сфері бухгалтерського обліку та в цілому на розвиток цього 
соціально-економічного інституту (рис1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Переважаючий вплив груп спеціальних інтересів на інститут бухгалтерського обліку 
Джерело: розробка автора 
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Домінування інтересів окремої групи у процесі формування формальних правил 
протягом певного періоду визначає вектор розвитку бухгалтерського обліку, а тривале 
домінування призводить до формування певної облікової системи. 

Вплив груп спеціальних інтересів у добу Ренесансу розкриває «Трактат про рахунки 
та записи» [7]. Найвпливовішою групою інтересів у цій період слід визнати власників 
капіталу, інвестованого в підприємницьку діяльність. «Трактат», спрямований на уніфікацію 
облікової процедури, насамперед, у частині обліку з підзвітними особами, оформлення й 
обліку розрахунків із кореспондентами, організації обліку в простих товариствах, відображав 
інтереси власника. На цьому етапі банкіри обмежилися лише забезпеченням високого рівня 
обліку у фінансових установах і не впливали на методологію бухгалтерського обліку 
господарюючих суб’єктів. Держава мала обмежений державною власністю інтерес у цій 
сфері, зумовлений нерозвиненістю податкової системи.  

На подальшому становленні інституту бухгалтерського обліку позначилося посилення 
впливу представника такої групи спеціальних інтересів як держава, що було зумовлено 
централізацією влади та необхідністю правового регулювання господарської діяльності. 

Розбудова багатоукладної ринкової економіки і встановлення рівних прав і 
можливостей для всіх суб’єктів щодо реалізації своїх законних інтересів, за активної 
діяльності різних груп спеціальних інтересів у сфері бухгалтерського обліку унеможливили 
формальне або неформальне одноосібне монопольне домінування однієї з груп спеціальних 
інтересів, що законодавчо закріплено на різних рівнях актів законодавства.  

Загальний порядок встановлення і зміни формальних правил у межах національної 
інституціональної системи України, сформований під впливом інституту права, забезпечив 
консенсусний характер цього процесу загалом у системі та у сфері бухгалтерського обліку 
зокрема. 

Таким чином, вплив груп спеціального інтересу є вагомим чинником розвитку 
соціально-економічного інституту, а збалансоване узгодження інтересів цих груп 
розглядається як передумова його гармонійного розвитку. 
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Питання організації контролю у своїх працях висвітлювали такі відомі вчені-
економісти як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Ю.М. Воропаєв, А.Л. Звєздін, 
Є.В. Калюга, Т.П. Карпова, М.Н. Коцупатрий, В.Ф. Максімова, Н.Л. Маренков, 
М.В. Мельник, Л.В. Нападовська, В.П. Пантелеєв, Г.А. Соловйов, Л.К. Сук та інші. 
Проблеми внутрішнього (управлінського) контролю розглядала Г. Л. Чайка [3]. 

Що стосується оборотних матеріальних активів (ОМА), то з цього напряму захищені 
наступні дисертації (табл.1).  

В економічно розвинутих державах практично внутрішньому контролю приділяється 
більша увага ніж зовнішньому. Але якщо становлення зовнішнього контролю в Україні, можна 
сказати, вже відбулося, і сьогодні йде процес його коригування, то вітчизняний внутрішній 
контроль і в професійному, і в законодавчому, і в інституціональному аспектах знаходиться ще в 
зародковому стані. Керівництво підприємства розробляє політику діяльності, однак персонал не 
завжди її розуміє або не завжди сприяє її реалізації. Менеджери не мають достатнього часу 
перевірити це виконання та своєчасно виявити недоліки. Підготовлені внутрішні контролери 
допомагають їм у цьому, забезпечують захист від помилок і зловживань, визначають «зони 
ризику» і можливості усунення майбутніх недоліків або недостач майна, його втрат, допомагають 
ідентифікувати і усувати слабкі місця в системах управління і знаходити ті принципи управління, 
які були порушені.  

Таблиця 1 
Захист дисертацій з проблем організації і методики контролю за об’єктами бухгалтерського 

обліку  
№ 
з/п 

Об’єкт 
бухгалтерського обліку 

К-сть Автор 

1 Матеріальні ресурси 3 
Шендригоренко М.Т. (2000); Роздобудько В.В. (2006); Сиротенко Н.І. 
(2007);  

2 Виробничі запаси 5 
Сайко О.В. (2004); Афанас’єва І.І. (2006); Марущак Л.І. (2008); 
Михалевич С.Г. (2009); Гусак Л.В. (2011) 

3 Матеріальні запаси 3 Мурашко О.В. (2006); Любезна І.В. (2009); Багрій К.Л. (2011) 
4 Оборотні активи 2 Никонович Г.І. (2007); Суков Г.С. (2008); 

5 
Товарно-матеріальні 
цінності 

1 Китайчук Т.Г. (2010) 

6 Майно 3 Заремба О.В. (2005); Кузьмін Дм.Л. (2010), Кузьмін Дн.Л. (2011) 
 
 

Контроль – одна із важливіших функцій системи управління, його завершальна фаза, яка 
є показником успіху реалізації прийнятого рішення. Кожне рішення, в тому числі і перш за все 
план, бюджет, кошторис. вимагають контролю за їх виконанням, наслідки якого 
матеріалізуються у вигляді інформації про виявленні порушення та складнощі в ході реалізації 
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ухвалених управлінських рішень. У загальному процесі управління контроль виступає як 
елемент зворотного зв’язку та здійснюється системою функціонального контролю, на що 
дослідники на жаль, не звертають увагу.  

Дослідивши сутність контролю визначено, що він представляє собою систему 
спостереження, аналізу й перевірки функціонування керованого об'єкта задля здійснення оцінки 
обґрунтованості, доречності й ефективності управлінських рішень, виявлення ступеня їх 
реалізації, наявності відхилень поточних результатів від планових параметрів і прийняття рішень 
щодо їх ліквідації. 

Контроль діяльності підприємства - одна з необхідних умов ефективності правового 
регулювання господарських відносин, найважливіший елемент системи управління. Його 
можна охарактеризувати як елемент управління, пов'язаний з перевіркою використання 
економічного потенціалу підприємства. 

Розглянемо питання системи внутрішнього контролю де теж відсутня єдина думка 
більшості дослідників. Раніше і тепер ще багато авторів називають контроль 
внутрішньогосподарський. Великої помилки тут немає, це поняття прийшло до нас з 
радянської доби. Але слід пам’ятати, що там діяла жорстка система зовнішнього 
державного контролю – кожне підприємство без винятку підлягало ревізії один раз на рік 
або через кожні два роки. Там діяла система внутрівідомчого контролю, тобто кожне 
міністерство щорічно або раз на два роки комплексно перевіряло діяльність підвідомчого 
йому підприємства. Тому зараз поняття внутрішнього контролю набуває зовсім іншого 
характеру, має іншу мету і завдання, інших суб’єктів контролю. Більшість дослідників, 
які не знають історії розвитку наших підприємств в різних економічних умовах, 
помилково визначають теперішню сутність внутрішнього контролю, яка діяла в 
колишньому СРСР. 

Внутрішній контроль – це система заходів, визначених управлінським персоналом 
підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного використання 
усіма працівниками своїх обов’язків із забезпечення та здійсненню господарських операцій. 
Він є однією із найважливіших складових всієї процедури контролю на підприємстві. 
Ефективність системи внутрішнього контролю визначається здатністю вирішувати 
поставлені завдання і забезпечувати захист інформації від можливих ризиків.  

Саме поняття «внутрішній контроль» за кордоном і в Україні трактується по-різному. 
Внутрішній контроль є частиною щоденної роботи і ґрунтується на поділі відповідальності і 
розподілі функцій контролю за рівнями між різними центрами відповідальності, до числа 
яких входять: рада директорів; вище керівництво; лінійний менеджмент і співробітники; 
юридична служба; фінансова служба; бухгалтерська служба; служба внутрішнього аудиту. 

До основних цілей організації системи внутрішнього контролю на підприємстві відносять: 
- здійснення упорядкування і ефективної діяльності підприємства; 
- забезпечення своєчасного усунення відхилень та внесення коригувань з боку 

керівника. 
Таким чином, внутрішній контроль підприємства - це здійснення його суб'єктами, 

наділеними відповідними повноваженнями, або в автоматичному режимі, заданому 
зазначеними суб'єктами і під їх управлінням, наступних дій:  

- визначення фактичного стану підприємством або дії керованої ланки системи 
управління (об'єкта контролю);  

- порівняння фактичних даних з базою для порівняння, прийнятою на підприємстві;  
- оцінка відхилень, що перевищують гранично допустимий рівень, на предмет ступеня 

їх впливу на аспекти діяльності підприємства;  
- виявлення причин відхилень та їх винуватців; 
- надання інформації керівництву підприємства для прийняття необхідних 

управлінських рішень.  
Внутрішній контроль можна розглядати як управлінські дії, що спрямовані на 

визначення можливих та існуючих відхилень параметрів організації або її елементів від 
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запланованих, та розробку заходів щодо їх усунення [2]. Контроль як функція управління має 
забезпечувати правильну оцінку реальної ситуації й тим самим створювати умови для 
внесення змін у передбачувані показники розвитку окремих підрозділів і всього підприємства в 
цілому. Управлінський контроль виступає одним із головних інструментів вироблення 
менеджментом політики і прийняття рішень, що забезпечують нормальне функціонування 
підприємства та досягнення ним намічених цілей як у довгостроковій перспективі, так і в 
питаннях оперативного керівництва. 

Діюча система контролю за використанням оборотних матеріальних активів (ОМА) не 
повною мірою виконує покладені на неї функції через відсутність щоденного контролю за їх 
витрачанням. Оперативна інформація щодо витрачання, відхилень витрат від норм за 
відповідальними особами надходить несвоєчасно, що унеможливлює оперативний вплив на 
перевитрати ОМА. Контроль за операціями з руху ОМА зменшує ймовірність настання 
збитків і втрат від нераціонального використання та шахрайств. Так, у макроекономічному 
плані економія ОМА позитивно впливає на динаміку ВВП, з мікроекономічної точки зору - 
запобіганню збиткам та нераціональним втратам сприяє зростанню доходів на підприємстві. 
Контроль за операціями з руху ОМА – це система комплексного спостереження та перевірки 
відповідності фактичного витрачання ОМА прийнятій системі норм та нормативів, 
виявлення відхилень, допущених у ході виробництва. 

Для підвищення ефективності контролю слід керуватися наступними правилами: 
- прийнятті на підприємстві стандарти, норми і нормативи мають бути реальними, 

тобто досяжними;  
- реальний контроль передбачає розвиток комунікації, щоб у разі складнощів можна 

було їх вирішити в короткі терміни;  
- слід уникати надмірного і дріб’язкового контролю. Його об’єктом є основні стадії 

процесу здійснення операцій і результат;  
- на підприємстві мають бути жорсткі, але досяжні стандарти. Якщо стандарт 

сприймається як нереальний або обґрунтовано завищений, мотивація виконавців стає 
мінімальною;  

- основним інструментом досягнення діючих на підприємстві стандартів є мотивація 
працюючих. 

Підкреслимо, що найважливішою властивістю контролю є його простота, тобто 
зрозумілість і використання відомих і доступних методів. Будь-який вид контролю має на 
меті отримання результату. Економічність і ефективність контролю передбачають 
раціональне співвідношення витрат на результат для досягнення мети. 

Дослідження показало, що в системі ВК найдоцільніше для побудови його 
методологічної моделі слід виділяти наступні компоненти: контрольне середовище, оцінку 
ризиків підприємства, дії зі здійснення контролю – моніторинг засобів контролю. Слід 
зазначити, що бухгалтерський інтегрований облік, як компонент інформаційної системи, 
поєднується з компонентами ВК, є її інформаційною основою і одночасно об’єктом 
дослідження. 

У практичному сенсі під організаційною структурою контролю розуміється чітке 
формування рівнів управління, ступені підлеглості, а також доведення до кожного працівника 
його посадових обов’язків для того, щоб він чітко розумів, за що і яким чином він відповідає. 
Мають бути також регламентовані способи, прийоми обробки інформації. Найбільш поширеним 
є складання графіка документообігу, який передбачає, які документи, в які терміни, яким 
працівником складаються, кому передаються  

Основне завдання контролю – це виявлення фактичних відхилень від встановлених 
параметрів шляхом співставлення реальних результатів із планами, нормативами, що дає 
можливість отримати інформацію щодо місця виникнення відхилень. Тобто за допомогою 
контролю можна охарактеризувати якість управління, прийняття та реалізацію 
управлінських рішень, визначити проблеми, скоригувати дії та попередити виникнення 
кризових ситуацій. 
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Мета контролю – зразок майбутнього результату на досягнення якого направлені дії всіх 
зацікавлених працівників підприємства. Метою контролю є інформаційна прозорість діяльності 
об'єкта управління, можливості прийняття ефективних рішень, збереження та ефективного 
використання різноманітних ресурсів і потенціалу підприємства, своєчасна господарювання, а 
також його стійкості і максимального розвитку в умовах конкуренції. При цьому поняття 
інформаційної прозорості об'єкта управління включає уявлення про ступінь керованості даного 
об'єкта, тобто про те, якою мірою в результаті управління забезпечується підтримання необхідного 
стану або дії об'єкта управління у певному часі. Цілком очевидно, що без граничної інформаційної 
прозорості об'єкта управління адекватне його сприйняття неможливе - управлінський вплив не 
даватиме бажаного результату, управлінський зв'язок з об'єктом буде втрачатися, що й обумовлює 
особливу важливість контролю в процесі управління.  

Наділення відповідальністю і повноваженнями - це розподіл відповідальності і 
повноважень в процесі господарської діяльності і встановлення ієрархії підзвітності 
співробітників. Крім того, згідно цьому принципу передбачається, що персонал підприємства 
повинен підбиратися з урахуванням практичного досвіду кожного працівника, його 
можливостей відносно покладених на нього посадових обов’язків, розмежування цих обов’язків 
в світлі їх можливої несумісності. Зазвичай розподілу між різними особами підлягають наступні 
функції: безпосередній доступ до активів підприємства; дозвіл проведення операцій із певними 
активами; безпосереднє здійснення господарських операцій; відображення операцій в 
бухгалтерському обліку та їх наступний контроль. 

Наділення різних співробітників повноваженнями санкціонування операцій (надання 
дозволу на здійснення операції), реєстрації операцій в обліку і зберігання ОМА має на меті 
зменшити можливість здійснення шахрайства і приховування помилок або недобросовісних 
дій та зловживань в процесі звичайного виконання персоналом своїх обов’язків. 

Функціональний контроль здійснюють працівники всіх служб підприємства, коли їх 
розпорядження повинні виконувати всі інші структурні підрозділи. До функціональних служб 
відносять відділ технічного контролю, бухгалтерію, диспетчерський відділ, відділ заробітної плати 
і соціального розвитку та інші. Ці відділи частково або повністю здійснюють контроль у межах 
своєї компетентності. Зокрема, бухгалтерія практично контролює всі служби підприємства з 
питань складання звітів, строків їх подання, виконання бюджетів тощо. 

Будь-яка процедура контролю складається з трьох етапів: вироблення стандартів і 
критеріїв; тобто норм і нормативів зіставлення з ними фактичних результатів; прийняття 
необхідних коригувальних дій відповідно до отриманих висновків.  

Однією з проблем організації внутрішнього контролю на підприємствах є невідповідність 
технології процедур контролю його меті. Найяскравіше це виявляється у використанні застарілих 
підходів до фінансового аналізу стану підприємства, надмірному використанні різних коефіцієнтів 
і розрахунку відхилень від їх нормативних значень, що не відповідає цілям технології складання 
бюджетів, порівняння їх з фактичними даними обліку та ін. Наприклад, в бюджетах багатьох 
підприємств відсутні блоки нормування грошових коштів, дебіторської заборгованості, 
матеріальних ресурсів тощо. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Розглянуто існуючі в науковій та спеціальній літературі підходи до обліку витрат, пов’язаних із 

здійсненням інноваційної діяльності, та сформульовано особливості й  умови застосування кожного із 
підходів. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, витрати, підходи до обліку, бухгалтерські рахунки, 
кореспонденція рахунків. 

 

The existent in scientific and special literature approaches to accounting costs of innovation activities were 
considered. The characteristics and conditions of use of each of these approaches are formulated. 

Key words: innovation, costs, approaches to accounting, accounting records, correspondence of accounts. 
 

Сучасні тенденції трансформації підходів до процесу управління інноваційною 
діяльністю підприємств різних галузей економіки України за теперішніх умов 
функціонування спонукають до приділення більшої уваги питанням інформаційного 
забезпечення такого процесу, складовою частиною якого виступає облікове забезпечення, 
застосування котрого дозволяє збирати, накопичувати, обробляти, групувати та агрегувати 
необхідні дані стосовно складових інноваційного процесу загалом, зокрема й стосовно 
витрат інноваційної діяльності, для прийняття управлінським персоналом зважених рішень 
щодо подальших напрямків удосконалення інноваційної діяльності конкретних підприємств. 

Сьогодні проблемним питанням обліку складових інноваційного процесу підприємств 
різних галузей економіки України в спеціальній та нормативній літературі приділяється 
увага, однак досить тезисно. Це також стосується й питань обліку витрат інноваційної 
діяльності. Так, в окремих роботах узагальнено окреслюються підходи до обліку витрат 
інноваційної діяльності [1, с. 58-60], до формування послідовності облікового відображення 
господарських операцій щодо виникнення витрат на інновації [2, c. 73; 3, с. 303; 4, с. 152-
153], зокрема, для підприємств окремих галузей економіки України [5, с. 78-79; 6, с. 78-79]. 

Аналізуючи норми чинного в Україні законодавства щодо бухгалтерського обліку, 
можна зазначити, що на сьогоднішній день відсутня єдина система регістрів і рахунків для 
відображення витрат інноваційної діяльності, існуючі облікові моделі не відповідають 
розмаїттю інноваційних процесів і використання таких моделей не створює інформаційної 
бази для здійснення оцінки та регулювання окремих складових інноваційного процесу.  

Загалом, проаналізувавши та узагальнивши норми діючого законодавства щодо обліку 
витрат, можна виокремити три варіанти обліку витрат інноваційної діяльності. Так, якщо 
інноваційний процес підприємства обмежується лише проведенням досліджень та розробок 
без подальшого продовження інноваційного процесу (інноваційний процес завершився на 
етапі отримання результатів досліджень та розробок), то усі витрати, пов’язані з їх 
проведенням, доцільно та можливо акумулювати на субрахунку 941 «Витрати на 
дослідження, розробки» (1-й варіант). Приклад відображення таких витрат у табл. 1. 

Якщо інноваційний процес підприємства завершується виробленням та, у 
подальшому, реалізацією інноваційної продукції, при відображенні в обліку витрат та 
доходів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією такої продукції, слушно до рахунків 23, 
26, 70, 71, 74, 90 та ін. відкривати відповідні субрахунки з відміткою «Інноваційна 
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продукція» та використовувати стандартну методику обліку витрат при виробництві та 
реалізації готової продукції (2-й варіант). Приклад відображення таких витрат наведено у 
табл. 2. 

Таблиця 1 
Відображення витрат інноваційної діяльності з використанням субрахунку 941 «Витрати на 

дослідження, розробки» (1-й варіант) 
Кореспонденція рахунків 

Зміст господарської ситуації 
дебет кредит 

Списано вартість витрачених матеріалів на дослідження та 
розробки  

941 20 

Списано вартість устаткування, придбаного для проведення 
досліджень 

941 10 

Списано розподілені загальні та адміністративні витрати, 
пов’язані в проведенням досліджень 

941 91, 92 

Списано заробітну плату з нарахуваннями персоналу, що бере 
участь у дослідженнях та розробках 

941 66, 65 

Нараховано амортизацію приміщення, в якому проводилися 
дослідження 

941 13 

Таблиця 2 
Відображення витрат інноваційної діяльності (2-й варіант) 

Кореспонденція рахунків 
Зміст господарської ситуації 

дебет кредит 
Списано витрати матеріалів на виробництво інноваційної 
продукції 

23 / інноваційна 
продукція (ІП) 

20 

Списано розподілені загальновиробничі витрати на 
виробництво інноваційної продукції 

23 / ІП 91 

Списано витрати на заробітну плату та на нарахування на неї 
для персоналу, зайнятого у виробництві інноваційної продукції 

23 / ІП 66, 65 

Оприбутковано на склад інноваційну продукцію 26 / ІП 23 / ІП 
Списано собівартість реалізованої інноваційної продукції 901 / ІП 26 / ІП 

 У разі здійснення, згідно з проектною документацією, попередньої оплати заздалегідь 
усіх етапів інноваційного процесу, результатом реалізації якого має стати отримання 
інноваційної продукції, для обліку витрат такого процесу доцільно, нарівні з іншими 
витратними рахунками, застосувати рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» (3-й варіант). 
Приклад відображення таких витрат наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 
Відображення витрат інноваційної діяльності з використанням рахунку 39 «Витрати 

майбутніх періодів» (3-й варіант) 
Кореспонденція рахунків 

Зміст господарської ситуації 
дебет кредит 

Сума, грн. 

Підприємство у січні сплатило науково-дослідній лабораторії за проектною документацію кошти для 
проведення досліджень у сумі 1000000 грн. (без ПДВ), у результаті яких має бути отримано інноваційну 
продукцію. Дослідження почнуться з лютого й будуть проводитися протягом 10 місяців. Розподіл витрат, 
згідно з проектною документацією, здійснюється рівномірно протягом усього строку виконання проекту. Ці 
витрати складаються з витрат на виробництво (80%), загальновиробничих (15%) та адміністративних витрат 
(5%). 
Сплачено науково-дослідній лабораторії кошти для 
проведення досліджень (січень) 

39 311 1200000 

Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644 200000 
Щомісяця (протягом 10 місяців, починаючи з лютого):  

Витрати майбутніх періодів переходять до складу 
витрат звітного періоду: 

   

- витрати на виробництво інноваційної продукції; 23 39 80000 
- загальновиробничі витрати; 91 39 15000 
- адміністративні витрати 92 39 5000 
Списано раніше відображену суму податкового 
кредиту з ПДВ 

644 39 20000 
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Узагальнюючи виявлені на основі аналізу нормативної літератури можливі до 
застосування підходи до обліку витрат інноваційної діяльності та враховуючи умови 
застосування таких підходів, слушно зазначити, що вони потребують більш детальної 
проробки та урахування галузевих особливостей діяльності підприємств, що здійснюють 
інноваційну діяльність. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ  АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ 
ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розглянуто роль амортизаційної політики у застосуванні інвестиційно-інноваційної програми 
підприємства. Визначені найбільш ефективні методи нарахування зносу в залежності від ефективності 
використання об’єктів основних засобів. 

Ключові слова: інвестиційно-інноваційна діяльність, основні засоби, амортизація, знос. 
 

The role of depreciation politics is considered in application of the investment-innovative program of 
enterprise. The most effective methods of extra charge of wear are certain depending on efficiency of the use of Fixed 
assets. 

Key words: investment-innovative activity, fixed assets, depreciation, wear. 
 

Вивчення тенденцій розвитку харчової промисловості дозволяє розкрити сучасні 
умови організації її інвестиційно-інноваційної діяльності (ІІД), до основних з яких 
відносяться: неповне використання існуючих потужностей через недостатнє інвестування; 
обмеження можливостей відновлення матеріально-технічної бази галузевих підприємств і 
підвищення рівня конкурентоспроможності їх продукції й послуг; слабкий розвиток 
інвестиційної й інноваційної інфраструктур; недосконалість амортизаційної й кредитно-
грошової політики. Подібний похід дозволяє обґрунтувати необхідність посилення 
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структурної цілісності й підвищення ефективності взаємозв'язків між учасниками 
інвестиційно-інноваційної діяльності харчових підприємств.  

Завдання, що постає перед керівництвом харчових підприємств у процесі організації 
його ІІД, полягає, насамперед, у забезпеченні балансу між цілями й конкретною 
інвестиційно-інноваційною програмою підприємства, що забезпечує їх досягнення. 
Інвестиційні процеси й заходи, проекти й програми, розроблювані на харчових підприємств, 
повинні враховувати сучасні тенденції й умови організації його ІІД, а також співвідноситися 
з потребами харчової галузі, агросфери й альтернативами перспективного розвитку самого 
галузевого підприємства. 

Процес визначення напрямків перспективного розвитку галузі полягає у встановленні 
загальних напрямків, просування по яких забезпечує ріст і зміцнення позицій харчових 
підприємств. Із цих позицій, під ІІД харчових підприємств варто розуміти сукупність 
цільових настанов для детальної розробки конкретних інвестиційних і інноваційних планів, 
здійснюваних відповідно до діючого законодавства й спрямованих на значне відновлення 
основних виробничих фондів підприємств галузі. При цьому для організації ІІД і визначення 
альтернатив перспективного розвитку харчових підприємств необхідно передбачити: 

- досягнення максимально можливих економічного й соціального ефектів від 
розглянутих заходів – для кожного інвестиційного процесу й заходу (проекту) 
використовують свої методи оцінки ефективності, а потім відбирають ті з них, які за інших 
рівних умов забезпечують суб'єктові ІІД максимальну ефективність; 

- досягнення такого рівня результатів реалізації інвестиційно-інноваційних процесів і 
заходів, що дозволив би створити умови для подальшого розвитку харчових підприємств; 

- раціональне розпорядження основними засобами спрямоване на їх ефективну 
амортизацію та своєчасне оновлення; 

- мінімізація інвестиційних ризиків, пов'язаних з реалізацією інвестиційних процесів і 
заходів (проектів); 

- відповідність заходів, здійснюваних у рамках реалізації ІІД харчових підприємств 
законодавчому й іншому правовому актам України. 

З метою поліпшення інвестиційного забезпечення харчових підприємств виходячи з 
існуючих альтернатив перспективного розвитку необхідне реформування інвестиційної і 
амортизаційної системи розвиток принципів саморегулювання амортизаційної політики. 

Таким чином, для того, щоб підвищити ефективність структури інвестиційних 
ресурсів для здійснення ІІД харчових підприємств, потрібна реалізація комплексу заходів, 
спрямованих на збільшення обсягу засобів, мінімізацію витрат по їх залученню й 
удосконалювання структури інвестиційних ресурсів за конкретними критеріями. 
Сформована в українській економіці, і в тому числі на харчових підприємствах, структура 
інвестиційних ресурсів є деформованою й неефективною. Вона характеризується перевагою 
власних джерел фінансування інвестицій харчових підприємств. Амортизаційна політика на 
відміну від країн з розвинутою ринковою економікою відіграють украй незначну роль у 
процесі капітальних інвестицій і регулярного відновлення основних засобів українських 
харчових підприємств. 

Для сучасного фахівця з обліку і аудиту є актуальним оволодіння новими методами 
роботи з господарською інформацією. С сучасній економічній науці не вистачає якісних 
критеріїв (техніко-економічних) для формування обліково-амортизаційної політики. Серед 
кількісних показників використовуються лише грошовий вимірник, що характеризує 
первісну (або залишкову) вартість і періодичний показник, що характеризує термін 
корисного використання об’єктів. Ліквідаційна вартість в багатьох випадках не 
використовується або дорівнює нулю.  

Основні засоби, як це передбачено відповідним положенням бухгалтерського обліку – 
це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
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корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік) [1]. 

Протягом всього періоду експлуатації об’єкти основних засобів втрачають корисність, 
що характеризується зменшенням їх економічної вигоди в сумі перевищення залишкової 
вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.  

Тому використання необоротних активів в господарській діяльності передбачає 
визначення інтенсивності їх експлуатації з метою їх майбутнього оновлення. Але цей 
показник (інтенсивність експлуатації) хоча і характеризує ступінь зносу все ж не визначає 
суму амортизаційних відрахувань. Крім того не для всіх господарських об’єктів можна 
взагалі визначити інтенсивність експлуатації.  

Ми вважаємо, що ефективне використання основних засобів і забезпечення 
своєчасного їх оновлення має враховувати фізико-технічні якості об’єкта та його 
експлуатаційні характеристики. Такий підхід дасть обліковцю чіткі критерії для розподілу 
первісної вартості основних засобів між фінансовими періодами і буде підставою для 
формування амортизаційної політики в залежності від умов використання об’єктів.  

В першу чергу для вибору методу розподілу вартості об’єкта (методу амортизації) 
необоротних активів важливо чітке визначення економічної сутності об’єкту. Економічне 
групування об’єктів за їх видами майже відповідає групуванню в плані рахунків. 

Таблиця 1 
Можливість визначення інтенсивності експлуатації основних засовів за їх видами 

Об’єкти Рахунок Характеристика 
Визначення 
інтенсивності 
експлуатації 

Земельні ділянки 101 

Земельні ділянки, у тому числі отриманими 
державними (казенними) і комунальними 
підприємствами на правах постійного 
користування 

Не амортизується  

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

102 
Капітальні вкладення в поліпшення земель 
(меліоративні, осушуючі, іригаційні і інші 
роботи) 

Не амортизується  

Будівлі, споруди та 
передавальні пристрої 

103 
Дома, споруди, їх структурні компоненти і 
передатні пристрої, а також житлові будівлі 

Не можливо 

Машини та обладнання 104 
Машини та обладнання різного 
призначення 

Можливо 

Транспортні засоби 105 Транспортні засоби різного призначення Можливо 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

106 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Не можливо 

Тварини 107 Тварини Не можливо 

Багаторічні насадження. 108 

Довгострокові біологічні активи, у тому 
числі багаторічні насадження, які не 
пов'язані з сільськогосподарською 
діяльністю 

Не можливо 

Інші основні засоби 109 
Основні засоби, які не включені в інші 
статті 

У більшості можливо 

 

Як бачимо з таблиці тільки для машин, обладнання і транспортних засобів можливо 
визначити міру інтенсивності експлуатації об’єктів. 

Наступним етапом має враховуватись місце експлуатації об’єкта та їх вплив на 
виробничу або іншу операційну (торгівельну, аграрну) діяльність. 

Згідно із національним фінансовим законодавством метод амортизації 
обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання 
економічних вигод від його використання та економічної ролі в господарському середовищі. 

Таким чином вид об’єкту, його роль і спосіб використання визначають залежність 
суми амортизації від двох критеріїв: 
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1. Час корисного використання. 
2. Інтенсивність експлуатації. 

Фінансовий облік визначає 4 методи амортизації, що ставлять суму зносу в залежність 
від часу корисного використання (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний). Всі ці методи (часові) не 
враховують ступінь фізичного зносу об’єктів в результаті їх експлуатації в процесі 
господарської діяльності. 

При такій різноманітності часових методів амортизації дуже дивним виглядає 
наявність лише одного (виробничого) методу, який ставить економічний знос об’єктів в 
пряму залежність від ступеню експлуатації. З точки зору економічної ефективності саме 
залежність суми нарахованого зносу від інтенсивності експлуатації об’єктів виглядає більш 
раціональним способом розподілу вартості об’єктів основних засобів. Адже тоді сума 
економічного (бухгалтерського) зносу буде максимально відповідати реальному фізичному 
зносу об’єкту. Ми вважаємо доцільним більш детально дослідити теорію виробничого 
методу і  збагатити практику його застосування.  

В разі використання виробничого методу постає проблема вибору міри, що визначає 
ступінь інтенсивності експлуатації. Це може бути або абсолютний показник, що може 
використовуватись у якості ставки амортизації або відносний показник, що корегує ступінь 
зносу. Наприклад для вантажного автомобілю мірою експлуатації є кількісний показник, що 
характеризує пройдений шлях (пробіг). Але використання такого критерію у якості ставки 
амортизації не враховує ступінь завантаженості і порожній шлях. А для транспорту 
спеціалізованого призначення пробіг взагалі має другорядне значення після кількості 
виконаних робіт (маніпуляцій). 

Таблиця 2 
Використання критеріїв визначення інтенсивності експлуатації  

Об’єкти Функціональна роль 
Показник, що характеризує ступінь 

інтенсивності експлуатації 
Вимірник 

Перевезення вантажу 
Кількість пройденого шляху 
Ступінь завантаженості 

Абсолютний (км) 
Відносний (%) 

Перевезення пасажирів 
Кількість пройденого шляху 
Кількість перевезених пасажирів 

Абсолютний (км) 
Абсолютний (од.) 

Транспортні 
засоби 

Спеціалізовані функції 
Кількість виконаних робіт 
Кількість маніпуляцій 
Кількість пройденого шляху 

Абсолютний (шт.) 
Абсолютний (од.) 
Абсолютний (км) 

Виробництво продукції 
Кількість виготовлених виробів 
Час роботи 
Ступінь завантаженості 

Абсолютний (од.) 
Абсолютний (год) 
Відносний (%) 

Реалізація продукції 
(охолодження) 

Час роботи  
Кількість споживчої енергії 

Абсолютний (год) 
Абсолютний (кВт) 

Обладнання 

Енергозабезпечення 
Кількість переданої енергії 
Кількість споживчої енергії 

Абсолютний (кВт) 

 

Сума амортизації за цією методикою визначається за формулою: 
А = V х СА х k      (1) 

V – обсяг виробництва (виконаних робіт, послуг); 
СА – абсолютна виробнича ставка амортизації за одиницю обсягу; 
k – коригуючий коефіцієнт, що враховує відносний показник (%). 
 

Тобто вибір методу амортизації має базуватись на базі залежності способу їх 
використання від міри інтенсивності експлуатації з урахуванням часу корисного 
використання. 

Для стимулювання підвищення оптимальності структури основних засобів необхідно 
реалізувати наступні першочергові заходи на законодавчому рівні: 

1. Передбачити можливість формування спеціального резерву оновлення 
основних фондів харчових підприємств. 
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2. Передбачити можливість відстроченої амортизації, коли у випадку збитків 
підприємство може не нараховувати знос основних засобів, а переносити його на більш 
сприятливий період без обмеження в строках. Застосування методу буде сприяти зниженню 
числа збиткових підприємств у галузі й у міру виходу із кризи деяких з них – росту 
капітальних інвестицій на оновлення основних засобів; 

3. Для стимулювання саме розширеного відтворення, а не простого заміщення 
внаслідок зносу, ввести додаткову пільгу на приріст капітальних вкладень. 
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ЗАКОНИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЯК НАУКИ 
 

У статті розглянуто проблему формування науки про господарський контроль, зроблено спробу 
сформулювати закони цієї науки. Огляд наукових джерел по даному питанню свідчить про наявність 
дискусійних поглядів щодо господарського контролю. Автором проаналізовано стан і тенденції розвитку 
господарського контролю. 
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The article concerns the problem of forming the science of economic control, an attempt to formulate the laws 
of this science. Review of scientific sources regarding with this question testifies presence of dispute opinions of 
economic control. The author analyzes the status and trends of economic control. 

Key words: control, system, process, control object. 
 

Необхідність формування адекватної ринковим умовам господарювання 
інфраструктури управління економічними процесами зумовлює потребу в принципово нових 
підходах до трактування питань теорії та методології контролю. До теперішнього часу не 
розкриті основоположні характеристики змісту господарського контролю з урахуванням 
особливостей сучасного етапу розвитку економічних відносин, недостатньо розроблена його 
теорія, практично відсутні сучасні комплексні методики організації та здійснення 
контрольної діяльності бізнес-процесів. 

Важливою умовою раціональної організації господарського контролю є розробка його 
науково обґрунтованої класифікації за видами, формами, методами та прийомами. При 
цьому слід зазначити, що в опублікованих роботах з цієї тематики зустрічаються 
різночитання в тлумаченні багатьох категорій контролю. Нерідко ознаки класифікації видів 
господарського контролю розглядаються як критерії його форм, а останні нерідко 
ототожнюються з методами і прийомами контролю. Наприклад, в одних джерелах ревізія, 
перевірка, аналіз і обстеження розглядаються як форми контролю, в інших - як його методи. 
Попередній, поточний і наступний контроль в різних роботах відносять і до видів, і до форм, 
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і до методів контролю. Такі розбіжності в застосуванні термінології викликають необхідність 
в розмежуванні багатьох понять, в розробці науково обґрунтованої класифікації контролю та 
його методики. 

Господарський контроль породжений суспільним поділом праці і властивий всім 
економічним формаціям незалежно від їх суспільного ладу. Суть контролю, його завдання і 
методи здійснення виникають і змінюються разом з розвитком суспільства і залежать від 
рівня розвитку продуктивних сил і характеру виробничих відносин. 

Таким чином, господарський контроль - це процес спостереження і перевірки 
діяльності підприємства, який здійснюється відповідними суб'єктами управління бізнес-
процесами, наділених певними функціями контролю, з метою виявлення відхилень від 
встановлених параметрів цієї діяльності, усунення та попередження негативних явищ і 
тенденцій. Мета контролю передбачає два основних напрямки: контроль з точки зору 
економічної ефективності діяльності підприємства; контроль з точки зору дотримання 
законності і забезпечення збереження його майна. 

Контроль — одна з найбільш поширених організаційних форм, яка використовується 
для зміцнення дисципліни в системі управлінні. Як функція управління він спрямований на 
виявлення відхилень від мети управління за допомогою ряду критеріїв і обмежень, які 
фіксуються в директивах вищих органів управління, законодавчих актах, прийнятих планах, 
різного роду встановлених нормах. Завдання контролю полягає з тому, щоб, одержавши 
фактичні дані, зіставити їх із встановленими критеріями і виявити відхилення, одержуючи 
тим самим сигнали попередження (виправлення). 

Система ГК охоплює механізм, структуру, об’єкти, функції, кадри і процес контролю. 
Механізм ГК є конкретною формою використання законів і об’єднує загальні принципи, цілі, 
функції і методи ГК. Відповідно до основних сфер підприємства розрізняють механізми 
економічного, соціально-культурного і адміністративного контролю. Система ГК – це форма 
реалізації взаємодії і розвитку стосунків контролю, виражених перш за все в законах і 
принципах контролю, а також в цілях, функціях, структурі, методах і процесах ГК. 

Процес – це діяльність органів і кадрів контролю дії на об’єкт управління за допомогою 
вибраних методів для досягнення намічених цілей. Процес ГК має загальні риси з процесами, що 
відбуваються в системі діяльності підприємства. Він визначається об'єктивними законами 
функціонування і розвитку цієї системи і в той же час до певної міри залежить від суб’єктивних 
чинників.  

У господарському контролі терміном «предмет» слід позначати те ціле, найбільш істотне, 
що є основним змістом господарського контролю. Терміном «об'єкт» слід, позначати частину 
цілого, тобто окремі найбільш істотні елементи предмета господарського контролю. Прикладом 
таких об'єктів можуть бути грошові кошти і розрахунки, праця і оплата праці, виробничі запаси, 
дії апарату управління в процесі розширеного відтворення тощо. Всі ці процеси є складовою 
частиною предмета господарського контролю. Отже, поняття «об'єкт» господарського контролю 
значно вужче і конкретніше, ніж поняття «предмет». 

Методологічною і теоретичною основою науки господарського контролю є 
загальнонаукові принципи, положення фундаментальної економічної теорії та науки 
бухгалтерського обліку і економічного аналізу. Юридичною основою науки ГК є право. 

Характерною рисою розвитку методології господарського контролю є безперервне 
поповнення загальних і специфічних методів новими засобами, способами і заходами 
наукового дослідження. Маючи свою область дослідження, наука господарського контролю 
повинна мати свої методи, тобто початковий пункт і умови майбутніх досліджень. Проф. 
Ф.Ф. Бутинець, спираючись на праці відомих економістів світу, узагальнюючи міжнародний 
досвід практики здійснення контролю на різних етапах розвитку суспільства, конкретизував 
та розвинув ряд теоретичних і методологічних основ господарського контролю. У 1976 р. він 
вперше сформував і науково обґрунтував закони науки господарського контролю. Основний 
закон ГК він озвучив наступним чином: «Закон відповідності організації контролю рівню 
розвитку суспільного виробництва», а далі сформував такі три закони: 
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1. Закон контролю порівняльного розподілу матеріальних благ серед членів 
суспільства. 

2. Закон контролю приватної власності на засоби виробництва. 
3. Закон контролю збереження та примноження національного багатства [2]. 
Як видно, автор показав, що ГК діяв на всіх етапах розвитку суспільства і закони 

контролю відповідали рівню його розвитку на певному етапі. 
В цілому погоджуючись з думкою професора щодо дії в ГК специфічних законів 

самостійної науки нами внесено наступні доповнення. 
Закон як об'єктивний, істотний, стійкий зв'язок явищ або подій являє собою основу 

розробки і побудови науково обґрунтованої і загальновизнаної теорії ГК. Більш того, тільки 
виявлення, дослідження та формулювання змісту найважливіших зв'язків, що складають, 
формують галузь знань ГК у вигляді науково обґрунтованого закону дозволяє висунутої 
концепції претендувати на статус теорії. 

Це обумовлює визначальне значення відкриття, дослідження і опису дії законів, 
об'єднання їх в загальноприйняту, стійку і конструктивну систему в процесі формування 
науки. 

Саме тому послідовність аналізу, виділення і вивчення зв'язків, встановлення на цій 
основі об'єктивних і суттєвих залежностей і, надалі, можливого формулювання законів 
досить складно організована. Разом з тим склад і зміст кожного з кроків досліджень також 
представляє собою вже сформований, логічно обґрунтований, суворо визначений контроль, 
здійснення якого багато в чому зумовлює уявлення про систему контролю в цілому. 

Дослідження, яким починається і супроводжується процес пошуку в контролі зв'язків, 
рано чи пізно призводить до розгляду конкретного явища матеріального світу або соціальної 
події, що звертає увагу вчених на об'єкт прояви істотних зв'язків, прообразу формулювання 
закону. 

Суворий, повний і лаконічний опис найбільш важливих складових виділеного в 
контролі ефекту, перевірений в ході проведення спеціальних експериментів і аналізу їх 
результатів, розкриває сутність досліджуваного зв'язку. Його аналіз, формулювання і 
рафінування можуть здійснюватися десятиліттями, поки не складеться абсолютно переконливе 
розуміння об'єктивності встановленого зв'язку. Доведена неминучість або висока ймовірність 
здійснення систематичного повторення виявленого, сформульованого і ідентифікованого зв'язку 
встановлює закономірність його настання.  

Теоретично доведене і практично ілюстроване абсолютне підтвердження 
об'єктивності і неминучості реалізації встановленого зв'язку формулюється у вигляді закону. 
Причому встановленням такого завершується мізерно мала частина з усього спектра 
спостережуваних зв'язків, що кваліфікуються. Це природно, оскільки стійкість, істотність, 
об'єктивність спостережуваних нами зв'язків в ГК, як правило, обернено пропорційні частоті 
їх прояву.  

У теорії ГК, що відображає основи побудови та представлення об'єктивної реальності 
і суб'єктивно створюваних людиною об'єктів, дослідження місця, ролі, сутності законів, 
набувають загального значення. Дійсно, саме ці положення розкривають і визначають 
фундаментальні основи і принциповий зміст побудови всіх процесів і систем, що реально 
спостерігаються і абстрактно представляються нами. У цьому зв'язку послідовне виділення, 
системне дослідження і осмислення законів ГК стає найважливішим етапом загального 
процесу наукового пізнання. 

У системі законів ГК провідну роль відіграють соціальні закони, до яких відносяться 
закономірності соціального розвитку, стратифікації, мобільності, формування соціального 
характеру та ін. Основними законами ГК є закони єдності системи управління, 
пропорційності керованих підсистем, оптимального співвідношення централізації і 
децентралізації, участі різних прошарків в управлінні. 

Наведемо розроблені нами закони господарського контролю: 
1. Закон єдності системи ГК, обумовлений культурними, політичними і економічними 



 113

умовами суспільного розвитку. Системі ГК органічно властива єдність, що визначає основні 
процеси її функціонування, характер формування і розвитку. Система ГК єдина і виявляється 
в нерозривному ланцюзі стосунків управління від найвищих органів адміністративного 
управління до нижчих його ланок, в єдності управління всіма складовими глобальних цілей і 
інтересів суспільства, в єдності основних функцій і методів менеджменту.  

2. Закон пропорційності керованих підсистем системи ГК, що припускає раціональну 
співвідносність усередині них, а також між ними з метою забезпечення найбільш 
ефективного функціонування цих підсистем.  

3. Закон оптимального співвідношення централізації і децентралізації функцій ГК. 
Рівень централізації контролю змінюється в процесі суспільного розвитку і ця зміна є законом 
ГК. Для кожного етапу суспільного розвитку має бути свій оптимальний рівень централізації 
(децентралізації), включаючи систему обліку і контролю. При цьому чим вище рівень, на якому 
ухвалюється рішення і нижче ступінь, для якого воно призначене, тим вище рівень централізації 
ГК. 

4. Закон участі членів суспільства в ГК, підвищенні його ефективності і 
відповідальності, оскільки суспільне виробництво матеріальних і духовних благ 
підпорядковане меті задоволення потреб населення. 

Закони аналогічно залежностям, бувають об'єктивними і суб'єктивними, 
короткочасними і довготривалими, моральними і аморальними. Об'єктивні закони носять 
назву закони організації контролю, а суб'єктивні - для організації. Так само, як і залежності, 
закони можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, формул, словесних описів, 
набору параграфів і статей, інструкцій і положень. Закон - це динаміка функціонування 
організації контролю, а положення, стаття, дані таблиці і т.д. - це статика. Закон, 
закономірність з позицій менеджменту можна представити як зв'язок цілей управління з 
засобами і методами їхнього досягнення. Таким чином, закон (закономірність) має механізм 
дії і механізм використання. Механізм дії - це формування залежності вихідних параметрів 
від вхідних; визначення допустимої інерційності, запізнювання і порога реагування. 
Механізм використання - це набір правил і норм для реалізовує механізм дії працівника із 
зазначенням переліку його прав і відповідальності.  

Організація завжди випробовує два впливу: перше з боку закону, друге з боку 
керівника. Якщо механізм дії і механізм використання узгоджені, то це, природно, 
призводить до ефективної діяльності організації. 
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ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Розглянуто порядок нарахування військового збору, особливості оподаткування деяких видів доходів 

та облікове відображення військового збору в сільськогосподарських підприємствах України. 
Ключові слова: військовий збір, оподаткування, доходи, розрахунки за податками і платежами. 
 

The calculation order of the military tax, some types of income taxation peculiarities and accounting display of 
the military fee in agricultural enterprises of Ukraine are examined. 

Keywords: military tax, taxation, income, accounts for taxes and fees. 
 

В Україні введено поняття податкового збору згідно Закону України №1621-VII від 
31.07.2014 [1]. Кошти, які надходять до бюджету від військового збору, спрямовуються на 
фінансування потреб оборони України, тому своєчасна та повна сплата цього збору є 
надзвичайно важливою для посилення обороноздатності нашої країни. Платники податку, 
об’єкт оподаткування, порядок розрахунку мають своє місце в певних статтях та 
роз’ясненнях, але існують проблемні питання, наприклад, щодо оподаткування деяких видів 
доходу, звітності по військовому збору.  

Таблиця 1 
Військовий збір в Україні 

Термін дії та ставка 
оподаткування 

Об'єкт оподаткування Платники збору 

З 03.08.2014 року до 1 
січня 2015 року. 
 
1,5% від бази 
оподаткування. 

Доходи у вигляді: 
- зарплати; 
- інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат; 
- інших виплат і винагород, які 

нараховуються (виплачуються, 
надаються) платнику у зв’язку з 
трудовими взаємовідносинами; 

- виплат за договорами цивільно-
правового характеру; 

- виграшів у державну та 
недержавну грошову лотерею, 
виграшу гравця (учасника), 
отриманого від організатора 
азартної гри. 

- Фізичні особи — резиденти, які 
отримують доходи з джерелом їх 
походження в Україні та 
іноземні доходи; 

- фізичні особи — нерезиденти, 
які отримують доходи з 
джерелом їх походження в 
Україні; 

- податкові агенти. 
 

 

Дохід в цілях оподаткування військовим збором визначається без вирахування сум 
податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, у випадках, передбачених 
законом, тощо. Про це податкова служба вже наголошувала у своїх роз’ясненнях у Базі 
Знань ЗІР. Також на цьому зроблено акцент і в листі Державної фіскальної служби України 
від 08.09.2014р. [3]. У випадку виплати доходу на користь фізичної особи у негрошовій 
формі база оподаткування військовим збором не помножується на натуральний коефіцієнт, 
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який розраховується відповідно до пункту 164.5 Податкового кодексу, оскільки застосування 
такого коефіцієнта не передбачено нормами пункту 16-1 підрозділу 10 ПКУ [5]. 

Важливим питанням є відображення військового збору у бухгалтерському обліку. 
Головною умовою для прийняття рішення щодо оподаткування доходу військовим збором є 
дата нарахування такого доходу у бухгалтерському обліку. Виплати, нараховані до 
03.08.2014р., але виплачені після цієї дати, оподаткуванню військовим збором не підлягають. 
Виплати, нараховані після 03.08.2014р. за періоди до цієї дати, підлягають оподаткування 
військовим збором. 

У багатьох роз’ясненнях спеціалістів, зокрема податкової служби з цього питання, 
спостерігаємо зауваження, що окремого рахунку для відображення сум утриманого з доходів 
фізичних осіб та сплаченого військового збору План рахунків та Інструкція щодо його 
застосування не передбачають. 

Тому суму такого нарахованого (утриманого) збору слід відображати за кредитом 
субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» в кореспонденції з дебетом 661 
«Розрахунки за заробітною платою» (якщо об’єкт оподаткування – це зарплата), 685 
«Розрахунки з іншими кредиторами» (коли об’єкт оподаткування – винагорода за ЦПД).  

У статті Олексія Абліцова [6] наведений приклад розрахунку військового збору із 
заробітної плати. Заробітна плата працівника складає 2000 грн. Утримуємо ЄСВ: 2000 * 3,6% 
= 72 грн. (Дт 661 Кт 651). Утримуємо ПДФО: (2000 – 72) * 15% = 289,2 грн. (Дт 661 Кт 
641/ПДФО). Утримуємо військовий збір: 2000 * 1,5% = 30 грн. (Дт 661 Кт 641/ВЗ). Зарплата 
на руки 2000 – 72 – 289,2 – 30 = 1608,8 грн. Спостерігаємо, що утримання військового збору 
відображається по кредиту субрахунку 641  «Розрахунки за податками».  

В свою чергу в конфігураціях 1С вже реалізовано утримання військового збору. 
Додано новий вид ставки ПДФО «Військовий збір». В довіднику «Податки» додано новий 
елемент «Військовий збір». В довіднику "Види доходів ПДФО" для кожного виду доходу 
визначається, чи є він базою для військового збору. Для таких видів доходу заповнюється 
реквізит «Вид ставки військового збору» (за замовчуванням реквізит заповнений для доходів 
з кодом 101 та 102). Доходи, що враховуються для розрахунку військового збору, при 
розрахунку ПДФО відображаються по спеціальному виду доходу з кодом «ВЗ». При 
розрахунку військового збору враховуються всі доходи, нараховані в розрахунковому 
періоді, без врахування того, за який період проведено нарахування. Порядок відображення в 
бухгалтерському обліку утримання військового збору задається в довіднику «Способи 
відображення зарплати в регламентованому обліку» в спеціальному елементі «Відображення 
військового збору». За замовчуванням для відображення використовується рахунок обліку 
642 "Розрахунки по обов'язкових платежах». В якості рахунку обліку можна 
використовувати і інший рахунок, але обов'язковим є заповнення у такого рахунка субконто 
«Податки» зумовленим елементом «Військовий збір».  Для правильного формування 
платіжних документів по військовому збору слід заповнити налаштування перерахунків в 
регістрі відомостей «Параметри платіжних документів по внескам у фонди» для кожної 
організації. При використанні обробки «Формування платіжних документів по внескам у 
фонди» крім платіжних документів по ЄСВ та ПДФО буде формуватись також документ по 
сплаті військового збору. Щоб вказати параметри військового збору в регістрі «Параметри 
платіжних документів по внескам у фонди» в якості поля «Стаття податкової декларації» 
слід вказати зумовлений елемент «Військовий збір» з довідника «Податки». 

Вважаємо, що у сільськогосподарських підприємствах доцільно застосовувати для 
нарахування військового збору субрахунок 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» і 
складати такі кореспонденції рахунків: утримання військового збору Дт 661 Кт 642, сплата 
військового збору Дт  642 Кт 311. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 
і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р.  № 291 [2], на 
субрахунку 642 ведеться облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які 



 116

справляються відповідно до чинного законодавства й облік яких не ведеться на рахунку 65 
«Розрахунки зі страхування». 

Своєчасна та повна сплата цього збору є дуже важливою у ході наших реалій і тому 
вважаємо правильним застосування штрафів за несплату. У разі, коли податковий агент не 
нарахував, не втримав або не сплатив військовий збір, для нього передбачена фінансова 
відповідальність згідно п. 127.1 Податкового кодексу України [5]. Штрафні санкції 
складають 25% суми збору, що підлягає нарахуванню – за перше порушення, 50%  суми 
збору – за друге порушення, 75% суми збору – за третє порушення. 

Щодо звітності по військовому збору , то листом ДФСУ №6390/7/99-99-17-02-01-17 
[4] вказано необхідність подання уточнюючого розрахунку до форми 1дф за третій квартал 
2014 року, в якому має відображатися інформація про суми утримання військового збору. 
Після появи нової форми звіту по військовому збору, податкова служба пропонує подати 
новий звітний або уточнюючий розрахунок за третій квартал. У новому звітному чи 
уточнюючому розрахунку 1дф за третій квартал має вказуватися лише загальна суми 
нарахованих у звітному періоді доходів у вигляді процентів та доходів, із яких утримується 
військовий збір, і загальна сума утриманого з них податку. Відповідно до пункту 119.2 ПКУ, 
у разі виправлення помилок у формі 1дф, які призвели до збільшення або зменшення 
податкових зобов’язань, до платника податків застосовується штраф в розмірі 510 грн. за 
перше порушення та 1020 грн. за друге протягом року порушення. У випадку уточнення 
звіту по військовому збору за третій квартал 2014 року маємо як раз таку ситуацію. 

Податкова служба зглянулася та написала у листі №6390/7/99-99-17-02-01-17 [4] що, 
оскільки необхідність подання уточнюючого розрахунку виникла не з вини платників 
податків, то вона не буде застосовувати відповідальність по пункту 119.2 ПКУ. Дуже прикро, 
що нової форми податкового розрахунку не затверджено. 

Отже, військовий податок є дуже доречним і важливим у нелегкі часи для нашої 
країни. Тож наразі не зовсім доречно розмірковувати про доцільність введення податку. 
Кожен період розвитку держави вимагає нових підходів щодо питань управління, у тому 
числі щодо оподаткування. Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України в 
рамках податкової реформи зберегти норму про стягування військового збору до 2016 року, 
Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
(№5079). Хочеться підтримати таке рішення і сподіваємося, що внесок кожного українця 
принесе значну користь і сприятиме розвитку держави. 

 

Література: 
1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України» від 31.07.2014 №1621-VII. Спосіб доступу : //http. www.liga.net. 
2. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 
30.11.1999 р.  № 291. Спосіб доступу : //http. www.liga.net. 

3. Лист Державної фіскальної служби України від 08.09.2014 № 3095/6/99-99-17-03-03-15 «Про розгляд 
листа щодо оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб». Спосіб доступу : //http. 
www.liga.net. 

4. Лист Державної фіскальної служби України від 06.10.2014 №6390/7/99-99-17-02-01-17 «Звітність по 
військовому збору за ІІІ квартал 2014 року». Спосіб доступу : //http. www.liga.net. 

5. Податковий кодекс України : за станом на 2 грудня 2010 р. // Голос України. – 2010. – № 229–230 
(4979–4980). – С. 4–62. Спосіб доступу : //http. www.liga.net. 

6. Абліцов О. Приклад розрахунку військового збору із заробітної плати. Спосіб доступу : // 
http://byhgalter.com 
 



 117

Poddubnaya N.M. 
graduate student 

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine 
 

FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES IN CONSUMER 
COOPERATIVE ENTERPRISES: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Поддубна Н.М. 
аспірант 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна 
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ВИРІШЕННЯ 
 

У статті розглянуто  особливості формування облікової політики на роздрібних торговельних 
підприємствах споживчої кооперації. Встановлено проблеми та чинники, які на неї впливають. Наведено 
можливі шляхи їх вирішення. Обґрунтовано необхідність розробки дієвої облікової політики та розпорядчого 
документу на сучасному етапі господарювання.  

Ключові слова:облікова політика; розпорядчий документ. 
 

The article discusses the peculiarities of formation of accounting policy in consumer cooperative enterprises. 
The problems and the factors that affect on accounting policy are established. The possible solutions are presented. The 
necessity of developing effective policy and regulatory documents at the present management stage are grounded. 

Key words: accounting policies; regulator document. 
 

Ринкові умови господарювання усе частіше проявляють свої особливості у діяльності 
різних суб’єктів господарювання, а саме конкурентоспроможність, оперативність, 
ефективність прийняття рішень, та намагання максимально наблизити умови 
господарювання відповідно до міжнародних вимог. Для будь-якого підприємства чи не 
найпершим та не найважливішим завданням у його діяльності є вірно сформована система 
обліку. Тому, із метою створення гідної конкуренції та досягнення максимального 
позитивного результату для підприємств вкрай важливо якісно сформувати облікову 
політику, адже, як відомо, вона безпосередньо впливає як на швидкість та якість прийнятих 
рішень, так і на проведення контролю за всіма видами діяльності підприємства. Проте, 
ураховуючи як недосконалість чинного законодавства, так і відсутність єдиних думок учених 
стосовно сутності, функцій, складових облікової політики, керівникам все важче вдається 
сформувати облікову політику відповідно до потреб свого підприємства та умов, у якому 
вони функціонують, а це є причиною того, що до створення та до виконання положень 
облікової політики персонал відноситься формально та не приділяє належної уваги вивченню 
найбільш прийнятних методів і способів, застосування яких є найбільш обґрунтованим та 
вигідним для суб’єкта господарювання. 

Проблематиці формуванню та реалізації облікової політики приділили свої праці такі 
вчені, як Барановська Т.В., Бондар Т.А., Верига Ю.А., Житний П.Є., Коваль Н.І., Петрук 
О.М., Пушкар М.С. та ін. Проте, динамічне ринкове середовище, нові вимоги та проблеми, 
які постійно постають перед сучасними підприємствами зумовлює об’єктивну необхідність 
додаткового розгляду облікової політки, проблем які виникають при її формуванні та 
дотриманні. 

Таким чином, метою даної роботи є окреслення не лише існуючих перепон при 
формуванні облікової політики, а й наведення можливих шляхів їх подолання.  

Облікова політика будь-якого підприємства, яке своєю метою має проведення 
ефективної господарської діяльності, виступає як важлива складова системи управління. Це 
своєрідний, законний інструмент управління бухгалтерським обліком для досягнення мети 
діяльності підприємства. Адже вибір різних варіантів і методів відображення в обліку однієї 
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господарської операції дозволяє управляти фінансовим станом підприємства, шляхом 
відображення фактів господарського життя з максимальною достовірністю. 

Варто констатувати той факт, що як на більшості підприємств, так і на підприємствах 
споживчої кооперації прослідковується тенденція неналежного відношення до формування 
облікової політики та розпорядчого документу, яким вона закріплюється. Це є наслідком, із 
одного боку відсутністю у нормативно-правовій базі єдиних вимог до документального 
закріплення облікової політики, а з іншого, простим небажанням, недостатньою 
компетентністю, або ж простою завантаженістю облікових працівників веденням обліку та 
складанням звітності. На практиці існують непоодинокі випадки, коли суб’єкти 
господарювання визначили свою облікову політику ще на початку реформування 
бухгалтерського обліку і довгий час, або ж взагалі її не переглядали, або ж просто 
затверджували даний документ новою датою без внесення змін у нього, незважаючи на 
прийняття П(С)БО, Податкового Кодексу України та внесення доповнень до іншої діючої 
нормативної бази. 

Ще однією проблемою, яка викликає складність у формування облікової політики на 
роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації є складна її організаційна 
структура, яка характеризується наявністю великої кількості відокремлених підрозділів та 
філій, а також різними видами господарської діяльності. Тому для підприємств, які 
знаходяться в системі споживчої кооперації, питання організації та оптимізації облікової 
політики, а також управління, на сучасному етапі залишається актуальним, так як, вища 
ланка керівництва безпосереднім контролем здійснення повсякденної діяльності не 
займається, а тому отримувати інформацію, яка створюється на нижчому рівні, може 
недостовірну, наслідком чого будуть невірно прийняті управлінські рішення. 

Тому, ураховуючи особливості системи споживчої кооперації, необхідно їх систему 
обліку та звітності вибудовувати на єдиній обліковій політиці. Адже чим розгалужена 
організаційна структура, тим більш гостро постає вирішення даного питання, із метою 
приведення показників кожної структурної одиниці до порівняного виду і своєчасності 
наданні об’єктивної та достовірної інформації про їхній фінансовий стан у цілому при 
консолідації звітності. Недотримання даного принципу призведе до того, що управлінський 
персонал не матиме належної інформації, щодо оцінки майнового стану, зобов’язань, руху 
грошових коштів, отриманих доходів і витрат як за територіально-відокремленими 
одиницями, так і уцілому по системі. 

Для розвитку системи споживчої кооперації, а також для інших організацій, які мають 
подібну структуру, необхідно розробляти теоретико-організаційні та методичні положення із 
формування єдиних облікових принципів (внутрішніх стандартів), єдиних принципів 
формування як оперативної, так і звітної інформації для структурних його одиниць, із метою 
якомога максимальної координації управління. Тому, дане питання можливо вирішити 
шляхом затвердження розпорядження про облікову політику у формі внутрішнього 
облікового стандарту вищим керівництвом, і донесенням до обов’язкового застосування 
усіма відокремленими одиницями, що налагодить господарську діяльність більш ефективно 
як в окремих структурах, так і по системі загалом, а це у свою чергу зробить можливим 
більш оперативне отримання бухгалтерської та іншої інформації. Отже, єдина облікова 
політика, ураховуючи інтереси всіх учасників господарської діяльності, зможе забезпечити 
усіх зацікавлених користувачів, відповідно до їх вимог, найбільш повною, прозорою, та що 
чи не саме найголовніше, зіставною інформацією про фінансовий стан і результати 
діяльності, що допоможе приймати не лише обґрунтовані рішення, а й здійснювати контроль 
та проводити фінансово-господарський аналіз їх діяльності. 

Недосконалість нормативного регулювання бухгалтерського обліку, а саме по 
відношенню до формування облікової політики, змушує окремі міністерства та відомства 
розробляти відповідні положення та рекомендаційні листи, які б регулювали дане питання 
враховуючи особливості конкретної галузі та об’єктів обліку, якими володіють дані 
підприємства. При формуванні облікової політики, як раніше зазначалося, важливе місце 
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займає відповідний розпорядчий документ, у якому вона закріплюється. Та доки на 
законодавчому рівні відсутні типова форма та структурні його елементи, окремі 
підприємства змушені самостійно його розробляти, закріплюючи у ньому вибрані варіанти 
організації бухгалтерського обліку та відображення показників звітності підприємств.  

У результаті опрацювання законодавчих актів і нормативних документів, теоретичних 
та методологічних розробок як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, а також на основі 
власного критичного аналізу існуючих розпорядчих документів, роздрібним торговельним 
підприємствам доцільно в розпорядженні про облікову політику виділяти три розділи, які б 
відповідали організації фінансового обліку, управлінського обліку та внутрішньому 
контролеві. Виділення даних структурних елементів пояснюється тим, що мета будь-якої 
діяльності досягається шляхом постановки та вирішення певних завдань. Тому, основним 
завданням облікової політики стосовно фінансового обліку має стати забезпечення 
дотримання єдиних вимог формування фінансової звітності і нормативів фінансових 
коефіцієнтів, що матиме на меті досягнення максимальної привабливості та прийнятності 
для зовнішніх користувачів, що стосується управлінського обліку – створення такої системи 
інформаційного забезпечення, яка б дала змогу приймати управлінські рішення, оперативно 
реагуючи на середовище та умови в якому функціонує підприємство, і, останнє, проте не 
менш важлива система внутрішнього контролю, яка допоможе удосконалити контрольні 
функції управління кооперативних підприємств шляхом вдосконалення та чіткої 
регламентації організації системи внутрішнього контролю. 

Наступна складність, із якою зустрічаються при формуванні бухгалтерського обліку 
залежить від вибору варіативності, які передбачені  Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, у яких передбачено вибір певного способу обліку об’єкта. Із метою 
вирішення даної проблеми, а саме усунення невизначеності, який же спосіб обрати, 
бухгалтер приймає рішення, застосовуючи власне професійне судження – основний 
інструмент формування облікової інформації, що робить вибрану облікову політику – 
унікальним набором методів і способів ведення обліку. 

 Бондар Т.А. досліджуючи професійне судження в контексті облікової політики, 
трактує його наступним чином: «…професійне судження – це зважене рішення професійного 
бухгалтера щодо достовірного відображення фактів і явищ господарської діяльності у 
звітності на основі застосування необхідних навичок, знань і досвіду у контексті стандартів 
бухгалтерського обліку та професійної етики» [1, с.208]. Шнейдман Л.З. визначає професійне 
судження як «…думку, висновок, що є підставою для прийняття рішення в умовах 
невизначеності. Воно базується на знаннях, досвіді та кваліфікації відповідних фахівців» [2, 
с.87]. Отже, як бачимо, бухгалтер який опирається на своє професійне судження, повинен 
бути професійним, об’єктивним та незалежним, адже він повинен слідувати законодавчим 
актам, а не переслідувати власні інтереси, або ж інтереси будь-кого із власників або інших 
зацікавлених осіб. 

Застосування професійного судження бухгалтера, за дослідженням Лозовицького 
С.П., може здійснюватися у таких випадках [3, с. 249]: 

1) якщо факт господарського життя точно підпадає під опис нормативних документів і 
їх вимоги дозволяють достовірно і сумлінно відобразити його в обліку, то він повинен 
зробити це; 

2) якщо факт господарського життя підпадає під опис нормативних документів, але, 
на його думку, їх вимоги в даному конкретному випадку не дозволяють достовірно і 
сумлінно відобразити факти в обліку, то він повинен прийняти самостійне рішення і 
відобразити факти господарського життя так, як диктує йому його професійне судження; 

3) якщо факт господарського життя не може бути описаний через те, що в 
нормативних документах подібна ситуація відсутня, то головний бухгалтер, спираючись на 
своє професійне судження, повинен показати цей факт в обліку так, як вважає потрібним, але 
завжди – достовірно і сумлінно. 
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При застосуванні професійного судження бухгалтера для підприємства існують певні 
загрози, адже зразу достеменно невідомо, які наслідки матиме вибір того чи іншого методу 
для суб’єкта господарювання, адже результати стануть відомі лише в майбутньому, і не 
відомо, чи співпадуть вони із очікуваними. Також, складність застосування полягає ще в 
тому, що відбувається часта зміна нормативно-правового забезпечення здійснення 
господарської діяльності, керівництво не завжди компетентне та обізнане з обліковими 
проблемами та ін., наслідком чого стає виникнення певних ризиків у діяльності 
підприємства. 

У своїй роботі Бондар Т.А., говорить про те, що величина ризику застосування 
професійного судження залежить від ряду суб’єктивних та об’єктивних чинників. Так за її 
дослідженням до суб’єктивних чинників належать: освіта, кваліфікація, досвід та уставлена 
практика ведення обліку, доступність інформації, вік бухгалтера; та до об’єктивних: 
нормативне регулювання бухгалтерського та податкового обліку, судову практику, умови 
укладених підрядних договорів, затверджені плани перспективного розвитку, практику 
перевірок контролюючими органами [1, с.209]. 

Таким чином зрозуміло, що на суб’єктивні чинники можна безпосередньо впливати, 
шляхом застосування набутого практичного досвіду ведення обліку, які були отримані у 
відповідній галузі, та постійного підвищення кваліфікаційних характеристик облікового 
персоналу, у той час, коли з об’єктивними чинниками складніше, адже вони знаходяться за 
межами прямого впливу управлінського апарату.  

Отже, можемо зробити висновок, що чинна нормативна-правова база і професійна 
література із регулювання бухгалтерського обліку одночасно із наданням підприємствам 
широких можливостей у виборі альтернативних варіантів організації їх облікового процесу, 
не надає офіційних роз’яснень, компетентних консультацій, методичних рекомендацій 
відповідно до галузей народного господарства, що призводить до нерозуміння як 
керівництвом, так і обліковим персоналом усіх переваг та недоліків, які відкриває перед 
ними ефективно сформована облікова політика, шляхом обраних елементів облікової 
політики для прийняття управлінських рішень як тактичного, так і стратегічного характеру.  
А тому, компетентність бухгалтера, при формуванні та застосуванні його професійного 
судження, є надзвичайно важливою, так як він оперативно здатний враховувати та реагувати 
на усю різноманітність господарського життя, яке постійно змінюється в динамічному 
ринковому середовищі. 
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Розглянуто суть аналізу відхилень як основного інструменту оцінки діяльності бюджетних установ 
щодо формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установ.  Побудовано адитивну модель 
формування і використання фінансових ресурсів у бюджетних установах. З’ясовано природу ймовірних 
відхилень між касовими та фактичними витратами фінансових ресурсів бюджетної установи. 

Ключові слова: аналіз, бюджетна установа, бюджетне асигнування, відхилення, касові витрати, 
кошторис, модель, облік, фактичні витрати, фінансові ресурси.  

 
The essence of variance analysis as the primary tool to assess the activities of state-financed institutions 

towards development and use of financial resources in government institutions is examined. An additive model for the 
formation and use of financial resources in the budget-financed institutions budget-funded entities is built. The nature 
of probable deviations between actual expenditures out-of-pocket expenses in cash budgetary institution is clarified. 

Keywords: actual expenditures, analysis, budget-funded organisation, budgetary appropriation, calculation, 
cash expenditures, deviation, model, financial resources. 

 

Одним із завдань бухгалтерського обліку формування та використання фінансових 
ресурсів у бюджетних установах є постійний облік та контроль за здійсненням видатків для  
профілактики порушень бюджетного законодавства. В межах повноважень, передбачених ст. 
112 Бюджетного кодексу України за неналежне формування та використання фінансових 
ресурсів, органи Державної казначейської служби України застосовують до бюджетних 
установ заходи впливу, визначені ст. 117 Бюджетного кодексу України.  

Так, у січні-серпні 2014 року органами Державної казначейської служби України було 
попереджено 8555 порушень бюджетного законодавства на загальну суму 1573,2 млн. грн. 
[5]. Очевидно, що аналіз кошторису виступає методом ідентифікації ризиків таких порушень 
бюджетної установи у процесі обліку формування та використання фінансових ресурсів. 

Суттєвим внеском у розвиток методики аналізу фінансово-господарської діяльності 
бюджетних установ є дослідження таких науковців, як Н. О. Барабаш, Л. І. Бєлоусова, М. 
А. Болюх,  І. С. Волохова, Л. А. Костирко, Г. О. Кравченко, Г. Г. Мельник, Є. В. Мних, І. П. 
Отенко та ін. Зокрема, ними було визначено засади аналізу відхилень співвідношення між 
касовими та фактичними витратами бюджетної установи в обліку формування та 
використання фінансових ресурсів. 

Складання кошторису є одним з найважливіших елементів бухгалтерського обліку 
бюджетної установи, в якому основний акцент робиться на проектуванні кошторису, 
оперативному виявленні відхилень, систематичному аналізі отриманих відхилень між 
касовими та фактичними витратами бюджетної установи, а також пошуку варіантів 
управлінських рішень. Сучасні бюджетні установи повинні надавати аналізу відхилень між 
касовими та фактичними витратами фінансових ресурсів найпильнішу увагу, оскільки він 
дозволяє розкрити багато проблем в управлінні формуванням та використанням фінансових 
ресурсів, посилити контроль над найбільш складними ділянками фінансово-господарської 
діяльності бюджетної установи і визначити міру відповідальності державних службовців за 
результати діяльності підрозділів бюджетних установ. 

Метою статті є побудова адитивної моделі формування і використання фінансових 
ресурсів у бюджетних установах для потреб аналізу відхилень як основного інструменту 
оцінки діяльності бюджетних установ в процесі кошторисного фінансування. 

Як відомо, процес кошторисного фінансування бюджетних установ передбачає 
асигнування видатків, здійснюваних за рахунок бюджетних коштів, які називаються 
видатками загального фонду, а також асигнування видатків за рахунок позабюджетних 
коштів, які відповідно називаються видатками спеціального фонду. Зазначимо, що облікове 
використання фінансових ресурсів у бюджетних установах поділяється на касові та фактичні 
видатки, які відрізняються між собою низкою ознак, зокрема за часом та сумами таких 
видатків.  

Так, касовими видатками прийнято вважати вci суми грошових коштів, одержані 
бюджетною установою з поточних бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків у 
відповідних органах Державної казначейської служби України для їхнього використання 
(витрачання) згідно із затвердженим кошторисом. На відміну від касових, фактичні видатки 
бюджетної установи – це реальні видатки бюджетної установи для виконання кошторису, 
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підтверджені відповідними первинними документами, за вирахуванням сум грошових 
коштів, одержаних на відновлення видатків бюджетних установ.  

Незважаючи на розбіжності касових та фактичних видатків бюджетних установ у часі 
та в сумі, такі видатки взаємопов’язані, оскільки їхня специфіка дозволяє здійснювати аналіз 
відхилень видатків бюджетних установ для формування чіткішої картини обліку 
використання бюджетних коштів, контролю за їхнім цільовим призначенням. Результатом 
такого аналізу є з’ясування, чи не перевищують касові видатки отримане бюджетними 
установами фінансування, чи фактичні видатки проведені в межах кошторису і чи не 
проводились бюджетними установами понад затверджену суму видатки за одними кодами 
КЕКВ за рахунок невикористаних асигнувань і зменшення видатків за іншими кодами КЕКВ 
[7, с. 392]. Такі відхилення відповідно до вимог ст. 51 Бюджетного кодексу України є 
порушенням фінансово-бюджетної дисципліни [1]. 

Взаємозв’язок касових та фактичних видатків бюджетних установ можливо 
змоделювати у вигляді алгебраїчної суми факторних показників:   

Фв = Кв – (ЗКп + ЗКк) + (Змп – Змк) + (ЗДп – ЗДк) + (ПОп – ПОк),    (1) 
або 

Фв = (Зп + П – Зк) – (ЗКп + ЗКк) + (Змп – Змк) + (ЗДп – ЗДк) + (ПОп – ПОк), 
звідси 

Кв = Фв – (ЗКп + ЗКк) – (Змп – Змк) – (ЗДп – ЗДк) – (ПОп – ПОк) (2) 
або 

Зп + П – Зк = Фв – (ЗКп + ЗКк) – (Змп – Змк) – (ЗДп – ЗДк) – (ПОп – ПОк), 
де Фв – загальна сума фактичних витрат; 
Кв – загальна сума касових витрат; 
ЗКп, ЗКк – кредиторська заборгованість на початок і кінець року відповідно; 
Змп, Змк – залишки по субрахунках матеріалів на початок і кінець року відповідно; 
ЗДп, ЗДк – дебіторська заборгованість на початок і кінець року відповідно; 
ПОп, ПОк – залишки по субрахунках підзвітних осіб на початок і кінець року 

відповідно; 
Зп, Зк – залишки грошових коштів бюджетної установи на початок і кінець року 

відповідно; 
П – сума грошових коштів бюджетної установи, що перераховані за рік (рис. 1). 

 
Рис. 1. Адитивна модель формування і використання фінансових ресурсів бюджетної 

установи 
Джерело: розроблено автором за [3; 4; 6; 7; 8; 9; 11] 
 

Очевидно, що у адитивній моделі формування і використання фінансових ресурсів 
бюджетної установи фактичні та касові видатки виступають також результативним 
показником аналізу відхилень. 

З адитивної моделі формування і використання фінансових ресурсів бюджетної 
установи випливають можливі наступні ситуації (табл. 1). 

Таким чином, завдяки взаємозв’язку касових та фактичних видатків бюджетних 
установ за усіма КЕКВ і окремо за видатками, здійсненими за рахунок доходів загального та 
спеціального фондів бюджету існує можливість не лише уявлення причин розбіжностей між 
касовими та фактичними видатками за рахунок впливу дебіторської чи кредиторської 
заборгованості, а також залишків матеріалів та запасів бюджетних установ на початок і 
кінець року, за який здійснюється порівняння, а й можливість виявлення помилок, які 
можуть викривити бачення щодо підсумків виконання кошторису доходів та видатків 
бюджетних установ. 
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Таблиця 1 
Причинно-наслідковий зв’язок відхилень між показниками обліку формування та 

використання фінансових ресурсів бюджетних установ 
№ Наслідки Причини 

невжиття керівництвом бюджетної установи  необхідних   заходів   щодо приведення  видатків  у  
відповідність  до  бюджетних  асигнувань, взяття   зобов'язань   понад   асигнування,   що    є   
бюджетним правопорушенням    та    призводить   до   утворення   небюджетної заборгованості; 

затвердження кошторису  в сумах,  що не забезпечують реальної потреби бюджетної установи у 
відповідних коштах,  наприклад,  на  підвищення мінімального  розміру заробітної плати або у 
зв'язку з підвищенням цін, тарифів тощо; 
використання (списання   на   фактичні  видатки) бюджетною установою наявних  на початок 
року запасів; 

1 

Перевищення фактичних видатків 
бюджетної установи над   
затвердженими асигнуваннями 

отримання (списання   на  фактичні  видатки)  робіт  (послуг, товарів),  які на початок року 
перебували  у  складі  дебіторської заборгованості. 
економне та раціональне використання бюджетних коштів; 

планування бюджетною установою зайвих асигнувань,  наприклад,  через неврахування наявних   
на   початок   року   залишків   запасів,   дебіторської заборгованості (зокрема - на оплату 
комунальних послуг); 

невиконання бюджетною установою плану щодо  розвитку  чи  функціонування  мережі, штатів 
та   контингенту,  непроведення  потрібних  видатків,  що негативно впливає на діяльність 
бюджетної установи; 
утворення дебіторської заборгованості, накопичення запасів; 

2 
Фактичні видатки бюджетної 
установи менші від затверджених  
асигнувань 

 несвоєчасне відображення в бухгалтерському  обліку  операцій, пов'язаних  з  фактичними  
видатками  (виконаних  робіт,  спожитих послуг,  використаних запасів) або недоліки у 
здійсненні  контролю за  виконанням  постачальниками (виконавцями) зобов'язань,  взятих ними 
за укладеними з бюджетною установою договорами. 
погашення дебіторської заборгованості,  що обліковувалась бюджетною установою на початок 
року; 
утворення (внаслідок отримання  товарів,  робіт,  послуг  без здійснення попередньої  оплати)  
кредиторської  заборгованості на кінець звітного періоду; 
списання запасів, які були придбані бюджетною установою раніше; 

3 
Перевищення фактичних видатків 
бюджетної установи над касовими 
видатками 

неповне фінансування бюджетної установи у  порівнянні  з  затвердженими асигнуваннями; 
погашення кредиторської заборгованості,  що обліковувалася бюджетною установою на початок 
року; 

збільшення запасів; 4 
Фактичні видатки бюджетної 
установи менші за касові видатки 

утворення (внаслідок     здійснення    попередньої    оплати) дебіторської заборгованості 
бюджетної установи на кінець звітного періоду. 

5 
Перевищення касових видатків 
бюджетної установи над    
затвердженими асигнуваннями 

бюджетне правопорушення, наприклад,  нецільове використання бюджетних коштів,  
фінансування бюджетної установи з невідповідного бюджету або з двох бюджетів. 

завищення асигнувань; 
6 

Касові видатки бюджетної 
установи менші від затверджених 
асигнувань 

неповне фінансування бюджетної установи. 

Джерело: складено автором за [2] 
 

Причому такі відхилення у співвідношенні між касовими та фактичними видатками 
бюджетної установи у процесі формування та використання фінансових ресурсів 
диференціюються наступним чином (табл. 2). 

Значення адитивної моделі формування і використання фінансових ресурсів 
бюджетної установи полягає у наданні інформації про можливі відхилення між фактичними 
та касовими видатками, які є тим індикатором доцільності втручання у процес обліку 
кошторисного фінансування з метою корегування та внесення змін у кошторис. Окрім того, 
облік та аналіз відхилень у співвідношенні між касовими та фактичними витратами 
бюджетної установи є ефективним інструментом контролю за процесом формування і 
використання фінансових ресурсів розпорядниками та одержувачами коштів державного та 
місцевих бюджетів, способом їх оптимізації, а також базовим елементом системи обліку 
витрат фінансових ресурсів у бюджетній сфері за місцями виникнення та центрами 
відповідальності. Аргументоване обліково-аналітичне забезпечення є фундаментом 
управління формування та використання фінансових ресурсів бюджетної установи, тому, на 
нашу думку, варто говорити про необхідність реалізації перспективного аналізу відхилень у 
співвідношенні між касовими та фактичними витратами бюджетної установи. 



 124

Таблиця 2 
Типові відхилення у співвідношенні між касовими та фактичними видатками бюджетної 

установи 
№ Відхилення Зміст відхилень 

1 

Абсолютні відхилення у 
співвідношенні між касовими та 
фактичними витратами бюджетної 
установи 

Під абсолютним відхиленням розуміється різниця між касовими та фактичними витратами 
бюджетної установи з відповідним знаком за правилами формальної математики. Одночасно 
з виявленням абсолютних відхилень фактичних витрат від кошторисних слід співставити 
фактичні витрати з кошторисними призначеннями в розрахунку на одиницю основних 
виробничих показників установи. Таке співставлення робиться по кожній статті (КЕКВ), по 
загальній сумі поточних витрат і в цілому по кошторису. Співставляються отримані 
показники з аналогічними показниками попередніх років та по аналогічним установам. Ці 
показники, крім того, дають загальну уяву про структуру витрат на одне місце (одиницю 
контингенту). Також розраховується вплив кількісних та якісних факторів на відхилення 
фактичних витрат на одиницю контингенту від планових. Аналіз здійснюється прийомами 
ланцюгових підстановок або абсолютних різниць. 

2 
Відносні відхилення у співвідношенні 
між касовими та фактичними 
витратами бюджетної установи 

Розраховуються як різниця касовими та фактичними витратами бюджетної установи і 
виражена у відсотках. Застосування відносних відхилень у співвідношенні між касовими та 
фактичними витратами бюджетної установи підвищує інформативність проведеного аналізу 
і дозволяє більш чітко оцінити зміни у процесі формування та використання фінансових 
ресурсів. 

3 

Селективні відхилення у 
співвідношенні між касовими та 
фактичними витратами бюджетної 
установи 

Розрахунок селективних відхилень передбачає порівняння контрольованих величин в 
тимчасовому розрізі: квартал, місяць. Порівняння контрольованих величин за певний місяць 
поточного звітного періоду з тим же місяцем попереднього звітного періоду може бути 
набагато інформативнішим, ніж порівняння з попереднім місяцем розглянутого звітного 
періоду. Окрім того, аналіз причин надкошторисних витрат або неповного використання 
коштів, передбачених кошторисом, здійснюється окремо по кожній статті витрат у тісній 
ув’язці з показниками стану та розвитку мережі, стану штатної дисципліни і запасів 
товарно-матеріальних цінностей, дотримання вимог режиму економії та законності 
витрачання бюджетних коштів відповідно до даних обліку бюджетних установ. 

4 

Кумулятивні відхилення у 
співвідношенні між касовими та 
фактичними витратами бюджетної 
установи 

Суми, обчислені наростаючим підсумком (кумулятивні суми), і їх відхилення дозволяють 
оцінити ступінь досягнутих результатів за минулі звітні періоди і можливе відхилення у 
співвідношенні між касовими та фактичними витратами бюджетної установи до кінця 
бюджетного періоду. Виникаючі в окремих періодах випадкові коливання параметрів 
формування та використання фінансових ресурсів можуть привести до значних відхилень у 
співвідношенні між касовими та фактичними витратами бюджетної установи на короткому 
відрізку часу. Кумуляція дозволяє компенсувати випадкові відхилення у співвідношенні між 
касовими та фактичними витратами бюджетної установи і більш точно виявити тренд. 

5 

Відхилення у співвідношенні між 
касовими та фактичними витратами 
бюджетної установи в часовому 
розрізі 

Порівняння між касовими та фактичними витратами бюджетної установи є типовим в 
аналізі відхилень. Для аналітичних цілей може представляти інтерес порівняння касових та 
фактичних витрат фінансових ресурсів бюджетної установи звітного періоду з фактами 
відповідного звітного періоду. Такий підхід до обчислення відхилень у співвідношенні між 
касовими та фактичними витратами бюджетної установи особливо важливий при 
негативних відхиленнях касових витрат від фактичних. Обидва підходи «план-факт» і 
«факт-факт» спираються на статистику минулого і дозволяють зменшити відхилення у 
співвідношенні між касовими та фактичними витратами бюджетної установи в 
майбутньому. 

6 
Оцінка відхилень за допустимими 
межами 

Аналіз відхилень у співвідношенні між касовими та фактичними витратами бюджетної 
установи доцільно проводити, якщо відхилення у співвідношенні між касовими та 
фактичними витратами бюджетної установи виходить за встановлені рамки. Для 
селективних відхилень у співвідношенні між касовими та фактичними витратами бюджетної 
установи зазвичай використовують лінійні межі, які визначаються або у відсотках, або в 
абсолютних величинах. Для кумулятивних відхилень у співвідношенні між касовими та 
фактичними витратами бюджетної установи використовують нелінійні межі, які в 
графічному зображенні мають вигляд воронки, звужується до кінця планового періоду. 

7 

Оцінка відхилень у співвідношенні 
між касовими та фактичними 
витратами бюджетної установи за 
впливом на виконання кошторису 
бюджетної установи 

Величина процентного відхилення окремого параметра кошторису в першу чергу свідчить 
про якість планування та бюджетної дисципліни, але практично не є індикатором рівня 
впливу на виконання кошторису бюджетної установи. Проте у процесі проведення аналізу 
відхилень потрібно враховувати, що на практиці ймовірні господарські операції бюджетних 
установ, які ведуть до зміни залишків по матеріальних та розрахункових рахунках, але вони 
не впливають на суму касових та фактичних витрат фінансових ресурсів. До них 
відносяться: списання за рахунок бюджетної установи безнадійних боргів та нестач 
матеріальних цінностей, оприбуткування бюджетною установою надлишків матеріальних 
цінностей та грошових коштів, списання кредиторської заборгованості бюджетної установи 
по закінченню строку давності, оприбуткування матеріалів при ліквідації основних засобів, 
перенесення вартості матеріальних цінностей з рахунків матеріальних цінностей на рахунки 
основних фондів і навпаки. 

Джерело: складено автором за [4; 10; 12] 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ 
У ЗВІТНОСТІ З МЕТОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Сформовано підхід до розкриття обліково-аналітичної інформації про фінансові деривативи у 
звітності. Впровадження даного підходу у практичну діяльність підприємств дозволить оптимізувати процес 
складання фінансової звітності та сприятиме забезпеченню їх економічної безпеки. 

Ключові слова: фінансові деривативи, фінансова звітність, економічна безпека. 
 
The approach to accounting and analytical information on financial derivatives was formed. Implementation 

of this approach in practice will optimize the process of financial reporting forming and facilitate economic security. 
Key words: financial derivatives, financial statements, economic security.  

 

В умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку економіки України діяльність 
вітчизняних підприємств відбувається в умовах невизначеності, характеризується постійним 
зниженням стабільності їх функціонування та нездатністю протистояти існуючим загрозам і 
небезпекам. 

Необхідність ведення ефективної економічної діяльності, оперуючи складними 
видами ризику із залученням значних коштів, як правило змушує суб’єктів господарювання 
використовувати нові фінансові інструменти, зокрема деривативи, що є надійними 
механізмами забезпечення їх економічної безпеки. Використання фінансових деривативів 
значно розширює можливості суб’єктів господарювання щодо отримання доходів, але також 
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вимагає вирішення низки проблем в обліку (документування, оцінка, визнання/припинення 
визнання, відображення на рахунках, визнання доходів та витрат, розкриття у звітності).  

З метою забезпечення економічної безпеки функціонування підприємства, необхідно 
знати, які ресурси використовуються для ведення його господарської діяльності, яким чином 
вона фінансується, який фінансовий результат від тих або інших фінансових операцій, 
наскільки ефективним є загальне функціонування. Вказана інформація відображається в 
фінансовій звітності і може бути цікавою для різних категорій користувачів, як для 
потенційних інвесторів, учасників (власників), управлінського персоналу так і для 
контролюючих органів, аналітиків, громадськості. 

Таблиця 1 
Порівняння якісних характеристик інформації, що розкривається у фінансовій в Україні, ЄС 

та США 
Якісна 

характеристика 
Економічна сутність 

НП(С)БО 
Україна 

МСФЗ 
Європа 

GAAP 
США 

1.  Зрозумілість 
(дохідливість) 

Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна 
бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що 
вони мають достатні знання та заінтересовані у її 
сприйнятті. 

+ + + 

2. Доречність 
(релевантність) 

Фінансова звітність повинна містити лише доречну 
інформацію, яка впливає на прийняття рішень 
користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, 
теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати 
їхні оцінки, зроблені у минулому. 

+ + + 

3. Достовірність 
(надійність) 

Інформація, наведена у фінансовій звітності, має бути 
достовірною, тобто не містити помилок та перекручень, які 
здатні вплинути на рішення користувачів звітності. 

+ + + 

4. Зіставність 

Фінансова звітність повинна надавати можливість 
користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства 
за різні періоди та 
фінансові звіти різних підприємств. 

+ + + 

5. Суттєвість 

Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або 
неправильне подання може вплинути на рішення, які 
приймають користувачі на основі фінансової інформації 
про конкретний суб'єкт господарювання, що звітує. 

- + + 

6. Правдиве 
подання 

Фінансові звіти подають економічні явища у словах та 
числах. Щоби бути корисною, фінансова інформація 
повинна не лише подавати відповідні явища, - вона 
повинна також правдиво подавати явища, які вона 
призначена подавати. Щоби бути досконало правдивим 
поданням, інформація, що розкривається у фінансовій 
звітності повинна мати три характеристики. Вона має бути 
повною, нейтральною та вільною від помилок. 

- + - 

7. Повнота 

Фінансова звітність повинна розкривати усю інформацію, 
що необхідна для користувача для прийняття ефективних 
управлінських рішень на її основі (у тому числі всі 
необхідні описи та пояснення). 

- + - 

8. Нейтральність 
Інформація, що розкривається у фінансовій звітності не 
має бути упередженою. 

- + - 

9. Своєчасність 

Своєчасність інформації означає можливість для осіб, які 
приймають рішення, мати інформацію вчасно, так щоб ця 
інформація могла вплинути на їхні рішення. Загалом, що 
старіша інформація, то менше вона корисна. Проте деяка 
інформація може лишатися вчасною довгий час після 
закінчення звітного періоду, оскільки, наприклад, деяким 
користувачам, можливо, необхідно виявити та оцінити 
тенденції. 

- + + 

10. Співвідношення 
витрат та вигід 

(вартісне 
обмеження) 

Вигоди отримані від подання інформації у звітності, мають 
перевищувати витрати, понесені на її видання та 
використання. 

- + + 

11.  Можливість 
перевірки 

Можливість перевірки допомагає запевнити користувачів у 
тому, що інформація правдиво подає економічні явища, які 
вона призначена подавати. 

- + - 
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У вітчизняній практиці інформація про стан та результати операцій з фінансовими 
деривативами не розкривається у звітності, що пов’язано із недосконалою системою їх 
обліку. З урахуванням розвитку ринку фінансових деривативів потреба достовірного та 
прозорого відображення даних операцій у фінансовій звітності є особливо актуальною. Адже 
від того, яка інформація розкривається у фінансовій звітності (якісна чи неякісна), буде 
залежати рівень інформаційного забезпечення управління економічною безпекою 
підприємства (табл. 1).   

Основними нормативно-правовими документами, які регламентують підходи до 
відображення операцій з фінансовими деривативами у фінансовій звітності вітчизняних 
підприємств, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» та 
Методичні рекомендації з відображення у бухгалтерському обліку операцій з ф'ючерсними 
та опціонними контрактами учасниками фондового ринку від 08.05.2012 р. № 650 [1, 2].  

На основі вказаних документів, вимог міжнародного законодавства та завдань 
економічної безпеки підприємства, можна сформувати рекомендації щодо змісту інформації, 
яка має бути розкрита у фінансовій звітності суб’єкта господарювання, що використовує у 
своїй діяльності операції з фінансовими деривативами, зокрема: 

1) Мета здійснення операцій з фінансовими деривативами (хеджування, спекуляція); 
2) Види та вартість прав і зобов’язань за операціями з фінансовими деривативами, 

терміни та умови їх закриття; 
3) Базовий актив, що лежить в основі фінансового деривативу (іноземна валюта, 

відсоткові ставки, цінні папери, кредитні ресурси, індекси цін або відсоткових ставок, 
деривативи та інші); 

4) Метод визнання і оцінки фінансових деривативів; 
5) Справедлива вартість та метод, що використовувався для її визначення. Необхідно 

розкрити усі суттєві припущення, що полягають в основі такого методу. Якщо 
підприємство змінює використовувану техніку оцінки деривативу, також 
розкривається додаткова інформація стосовно сутності та причин вказаних змін. 

6) Умови угод, що не були виконані у зазначений термін. 
7) Прибутки та збитки за операціями з похідними фінансовими інструментами, що 

невизнані в річній фінансовій звітності. 
8) Можливі ризики, що пов’язані із використанням фінансового деривативу. 

Фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною 
собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів 
власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і 
витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента. 
Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інструментів, які не є об’єктом 
хеджування та оцінюються за справедливою вартістю, визнається іншими доходами або 
іншими витратами [2]. Таке твердження у вітчизняному положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» свідчить, що фінансові інструменти, а, 
отже, і їх похідні мають відображатись у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 
дохід) підприємства. Таким чином, враховуючи вимоги національних положень, переоцінка 
похідних фінансових інструментів відображається у рядку 2240 «Інші доходи»  або 2270 
«Інші витрати» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

Проте, для професійних учасників строкового ринку здійснення операцій з 
фінансовими деривативами є основним видом діяльності. Зміну вартості фінансових 
деривативів такі підприємства відображатимуть у рядку 2120 «Інші операційні доходи» або 
рядку 2180 «Інші операційні витрати». Клієнти професійних учасників можуть укладати 
угоди за деривативами з метою операційної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності, 
що вимагає застосування відповідних рахунків обліку доходів і витрат та, у свою чергу, 
впливає на зміну відповідних статей Звіту про фінансові результати. 
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З метою інформаційного забезпечення потреб економічної безпеки підприємства, 
необхідно доповнити вказані статті доходів та витрат Звіту про фінансові результати (Звіту 
про сукупний дохід) відповідними рядками у розрізі видів фінансових деривативів.  

Слід зазначити, що у міжнародній практиці не існує регламентації інформації, що має 
бути відображена у кожному із рядків звітів, у зв’язку з відсутністю усталеної форми Звіту 
про прибутки та збитки та описовим характером міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. 

Інформація щодо біржових та позабіржових похідних фінансових інструментів у 
фінансовій звітності розкривається відокремлено.  

Якщо підприємство використовує фінансові деривативи з метою хеджування від 
фінансових ризиків, йому необхідно розкривати у фінансовій звітності кількісну і якісну 
інформацію окремо щодо кожного виду хеджування зокрема: характеристику кожного виду 
хеджування, опис фінансового інструменту, визначеного як інструмент хеджування для даної 
операції, його справедливу вартість на звітну дату, опис об’єкта хеджування, характеристику 
ризиків, які хеджуються, оцінку ефективності похідного фінансового інструменту, іншу 
важливу інформацію щодо конкретної операції; 

Таблиця 2 
Проект Підрозділу 1 «Фінансові деривативи» розділу «Деривативи» до Форми 5 «Примітки 

до річної фінансової звітності» (на прикладі ТОВ «Бенефіт Брок»)  

Найменування показника 
Код 
рядка 

За рік На кінець року 

І. Загальна кількість укладених контрактів за спекулятивними операціями 1000 147 280 
Ф’ючерсні контракти 1001 120 253 

Опціонні контракти з маржею 1002 27 27 
Опціонні контракти 1003 - - 
Форвадні контракти 1004 - - 
Інші контракти 1005 - - 

ІІ. Загальна кількість укладених контрактів за операціями хеджування 1010 - - 
Ф’ючерсні контракти 1011 - - 
Маржируємі опціони 1012 - - 
Опціонні контракти 1013 - - 
Форвадні контракти 1014 - - 
Інші контракти 1015 - - 

ІІІ. Загальна кількість укладених контрактів  (І+ІІ) 1020 147 280 
Операції хеджування 

І. Хеджування справедливої вартості 

1.1.  Сума дооцінки  1030 - - 

1.2. Сума уцінки 1035 - - 
ІІ. Хеджування грошових потоків 

2.1. Сума дооцінки 1040 - - 
2.2. Сума уцінки 1045 - - 

2.3. Сума, визнана в капіталі протягом періоду 1050 - - 

2.4. Сума, визнана в іншому сукупному доході протягом періоду 1055 - - 

2.5. Сума, переведена зі складу капіталу до складу прибутку або збитку за період 1060 - - 

2.6. Сума, виключена зі складу капіталу протягом періоду та віднесена на первісну 
вартість чи іншу балансову вартість нефінансового активу або нефінансового 
зобов'язання 

1065 
 
- 
 

- 
- 

ІІІ. Хеджування фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України 

3.1. Сума дооцінки 1070 - - 

3.2. Сума уцнки 1075 - - 

3.3. Сума, визнана в капіталі протягом періоду 1080 - - 

3.4. Сума, визнана в іншому сукупному доході протягом періоду 1085 - - 

Важливим завданням інформаційного забезпечення економічної безпеки суб’єктів 
господарювання є відображення контрактних прав та зобов’язань за фінансовими 
деривативами у фінансовій звітності підприємства. Відповідно до вимог національної 
нормативно-правової бази, обліково-інформаційні дані щодо вказаних контрактних прав та 
зобов’язань за фінансовими деривативами необхідно відображати в примітках до річної 
фінансової звітності [1, 2]. Проте, у Формі 5 «Примітки до річної фінансової звітності» не 
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наведено в розділу, у якому можна відображати зазначені інформаційні дані щодо вказаних 
контрактів. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», у примітках до 
фінансової звітності необхідно розкривати інформацію, що забезпечить деталізацію та 
обґрунтованість статей фінансової звітності, а також іншу інформацію, розкриття якої 
передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності [4] .  

Для задоволення інформаційних потреб користувачів щодо операцій з деривативами 
необхідно у Формі 5 «Примітки до річної фінансової звітності» створити 
розділ «Деривативи» та виділити підрозділ 1 «Фінансові деривативи» та 2 «Товарні 
деривативи». У підрозділі 1 «Фінансові деривативи» слід розкривати інформацію про: 
загальну кількість укладених контрактів протягом звітного періоду, їх залишок на кінець 
звітного періоду за видами фінансових деривативів та за видами учасників строкового ринку. 

В табл. 2 представлено проект підрозділу 1 «Фінансові деривативи» 
розділу «Деривативи» до Форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» на прикладі 
ТОВ «Бенефіт Брок». 

Як доповнення (розшифровка) до підрозділу 1 «Фінансові деривативи», в окремих 
додатках потрібно відображати: вартість прав та зобов'язань за строковими контрактами, 
терміни і умови їх закриття, метод визнання та оцінки фінансових деривативів, інформацію 
щодо можливих ризиків за контрактами з фінансовими деривативами на звітну дату. В 
таблиці 3 представлено доповнення (розшифровка) за укладеними ф’ючерсними 
контрактами  на прикладі ТОВ «Бенефіт Брок». 

Таблиця 3 
Проект доповнення (розшифровки) за здійсненими операціями з ф’ючерсним контрактом на 

Індекс українських акцій UX-6.13 (на прикладі ТОВ «Бенефіт Брок»)  

№
Дата 

укладення 
контракту 

Мета 
укладення 
контракту 

Метод 
визнання та 
оцінки 

Вид 
торгівлі 

Спосіб 
виконання 
контракту 

Дата 
виконання 
контракту 

Ціна, 
грн. 

К
іл
ьк
іс
ть

 

Сума, 
грн. 

1 
05.01.2013 

Спекулятивна 
операція 

Справедлива 
вартість 

Купівля 
Розрахункове 
виконання 

05.01.2013 2470 6 14820 

2 
10.01.2013 

Спекулятивна 
операція 

Справедлива 
вартість 

Купівля 
Розрахункове 
виконання 

10.01.2013 2530 5 12650 

3 
14.01.2014 

Спекулятивна 
операція 

Справедлива 
вартість 

Купівля 
Розрахункове 
виконання 

14.01.2013 2600 2 5200 

4 
21.01.2014 

Спекулятивна 
операція 

Справедлива 
вартість 

Купівля 
Розрахункове 
виконання 

21.01.2013 2633 1 2633 

 

Впровадження запропонованого проекту підрозділу 1 «Фінансові деривативи» розділу 
«Деривативи» до Форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» дасть можливість 
користувачам інформації отримати доступні та повні відомості щодо стану операцій з 
фінансовими деривативами.  

Запропонований підхід до розкриття обліково-аналітичної інформації про фінансові 
деривативи у фінансовій звітності спрямована на те, щоб користувачі без додаткових 
аналітичних матеріалів могли провести необхідну аналітичну роботу, оцінити ефективність 
вказаних операцій. Підхід полягає в комплексному відображенні облікових даних щодо 
вказаних операцій у формах звітності із врахуванням усіх видів учасників ринку та видів 
похідних фінансових інструментів. Впровадження даного підходу у практичну діяльність 
підприємств дозволить оптимізувати процес складання фінансової звітності за операціями з 
фінансовими деривативами та сприятиме забезпеченню економічної безпеки суб’єктів 
господарювання. 
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Рассмотрено развитие аналитических систем и их интеграция,  целостный, процессно-
ориентированный подход к принятию управленческих решений, направленный на улучшение способности 
предприятиями торговли оценивать свое состояние и управлять эффективностью своей деятельности на 
всех уровнях, путем объединения собственников, финансовых менеджеров, персонала и внешних контрагентов 
в рамках общей интегрированной информационной среды управления. 

Ключевые слова: аналитические системы, персонал,  интегрированная информационная среда 
управления, аналитические процессы, консолидация, финансовая и управленческая отчетность. 

 

Outlines the development of analytical systems and their integration, holistic, process-oriented approach to 
management decisions aimed at improving the ability of the trading enterprises to assess their condition and manage 
their performance at all levels by bringing together owners, financial managers, staff and external contractors within 
the overall integrated information management environment. 

Key words: analytical systems, staff, integrated information management environment, analytical processes, 
consolidation, financial and management reporting. 
 

В настоящее время все интенсивнее развиваются учетно-аналитические 
информационные системы (УАИС), включая аналитические системы и системы бизнес 
интеллекта. В настоящее время проведена методологическая и технологическая интеграции, 
в результате чего появилось новое направление, управление эффективностью бизнеса 
(Business Performance Management (BPM), что представляет собой целостный, процессно-
ориентированный подход к принятию управленческих решений, направленный на 
улучшение способности предприятиям оценивать свое состояние и управлять 
эффективностью своей деятельности на всех уровнях, путем объединения 
собственников,финансовых-менеджеров, персонала и внешних контрагентов в рамках общей 
интегрированной информационной системы для целей управления, на основании 
разработанного промышленного стандарта (Industry Framework Document), который 
включает определение BPM как характеристику основных процессов управления и 
архитектуру информационных BPM-систем. 

http://zakon.nau.ua/�
http://zakon2.rada.gov.ua/�
http://zakon2.rada.gov.ua/�


 131

Управление эффективностью бизнеса (BPM) представляет методологию, 
направленную на оптимизацию реализации стратегии, и состоящую из набора 
интегрированных учетно-аналитических информационных систем (ИУАИС), 
поддерживаемых соответствующими технологиями и имеющих отношение как к 
финансовой, так и к операционной информации. BPM позволяет предприятиям определять, 
измерять и управлять эффективностью своей деятельности, направленной на достижение 
стратегических целей. Финансовые и операционные процессы BPM включают планирование, 
консолидацию и отчетность, анализ ключевых показателей эффективности и их 
распространение в рамках предприятия. Также BPM является важной частью системы 
корпоративного управления и отражает необходимость целостного подхода, объединяющего 
вопросы обеспечения соответствия нормативным требованиям, управления эффективностью 
деятельности и управления рисками. 

BPM-система может употребляться в двух значениях: как концепция управления 
(определенный подход к принятию управленческих решений и их практической реализации) 
и как информационная система (комплекс программных и технических средств, 
поддерживающих BPM и обеспечивающих ее практическую реализацию). 

В различныех литературных источниках можно встретить, как минимум четыре 
различные аббревиатуры: управление эффективностью бизнеса (Business Performance 
Management, BPM); управление эффективностью деятельности предприятия (Enterprise 
Performance Management, EPM); управление эффективностью деятельности корпорации 
(Corporate Performance Management, CPM); стратегическое управление предприятием 
(Strategic Enterprise Management, SEM). 

Функциональность BPM-систем выделяет ряд основных процессов, охватываемых 
BPM-системами, к ним относят следующие: формализациястратегии(strategize); 
планирование(plan); мониторинг и анализ (monitorandanalyze); корректирующие воздействия 
(takecorrectiveactions). 

В части формализации стратегии управление эффективностью бизнеса позволяет 
финансовым менеджерам разрабатывать различного рода управленческие стратегии, 
выявлять возможности создания стоимости и формировать системы метрик, позволяющих 
оценивать эффективность бизнеса и ее динамику. 

Соответствующие компоненты включают: приложения, обеспечивающие 
коллегиальность стратегического управления, организацию управленческой информации в 
корпоративной среде управления; приложения для компьютеризации сформированной 
корпоративной стратегии и обеспечения ее связи с соответствующими ключевыми 
показателями эффективности. 

В части планирования управление эффективностью бизнеса позволяет: 
разрабатывать программы налогового планирования и формировать целевые значения 

определенных показателей для различных временных периодов для налоговой 
информационной системы (НИС); рассматривать вопросы бюджетирования предприятий и 
планы поддерживающие бизнес-стратегию для управленческой информационной системы 
(УИС). А также разрабатывать для УИС: приложения для формирования, сбора, обобщения 
плановых данных и их представления в виде отчетов, средства управления процессами 
планирования. При этом планы могут включать бюджеты (финансовые планы), планы 
использования мощностей, планы по персоналу, планы производства и поставок; 
приложения, позволяющие вносить в планы изменения, по мере получения фактических 
данных (прогнозирование и планирование проектов и процессов); приложения, 
поддерживающие предпосылки, бизнес-правила и обработку входной информации. 

Анализ BPM-системы позволяет оценивать индивидуальную и групповую 
эффективность с применением соответствующих ключевых показателей на всех 
организационных уровнях, а также предоставляет пользователям дополнительную 
информацию, помогающую им предпринимать те или иные действия. 

 Компонентами УИС для эффективности управления являются: 
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− составляющие консолидированных отчетов, различных учетных систем, которые 
обеспечивают мультивалютность финансовой информации, выполняют журнальные 
проводки и формируют финансовую и налоговую отчетность; составляющие многомерного 
анализа с возможностью план-факт анализа; составляющие проектирования и 
распространения отчетов, касающихся эффективности деятельности предприятия; 
составляющие для формирования запросов и отчетности на разных уровнях управленческой 
информации. 

В части корректирующих воздействий BPM-системы помогают менеджерам 
своевременно реагировать на возникающие ситуации и отклонения. 

Цикл стратегического управления возможно разделить на четыре группы: первые две 
группы процессов связаны с формированием и реализацией стратегий (целеполагание и 
трансформация стратегий в планы), вторые две группы – с обеспечением обратной связи 
(контроль, корректировка целей и планов). Это позволит детально отражать структуру УИС. 
Однако,  программные продукты, как правило, реализуют не одну, а. сразу несколько 
ключевых функций, относящихся к разным функциональным областям и используемых на 
разных стадиях цикла стратегического управления. 

Управленческие информационные системы, поддерживающие разработанную 
Р.Капланом и Д.Нортоном методологию Balanced Scorecard (BSC-системы) позволяют 
структурировать цели развития (с учетом как финансовых, так и не финансовых 
показателей), доводить целевые показатели до нижестоящих звеньев, а также формировать 
общекорпоративную систему мотивации, стимулирующую достижение этих целей и 
обеспечивающую координацию усилий отдельных подразделений и бизнес-единиц. Таким 
образом, BSC-системы включают в себя все компоненты раздела «формализация стратегии». 
В то же время совокупность индикаторов дает финансовым-менеджерам возможность 
оценить, насколько успешно предприятие продвигается в заданном направлении и насколько 
его текущая деятельность соответствует утвержденной стратегии. УИС позволяет создавать 
уведомления и поддерживать процессы корректировки целей. 

Аналогичные рассуждения применимы и к системам корпоративного планирования и 
бюджетирования. Прежде всего, такие составляющие содержат всю необходимую для 
планирования функциональность, включая ведение аналитических направлений и 
классификаторов, описание финансовой структуры и принципов взаимодействия, учет, 
анализ отклонений и т.п. Такие УИС учитывают потребности крупных организаций, 
позволяя составлять бюджеты для каждой бизнес- единицы и для каждого из структурных 
подразделений, при этом консолидация информации может осуществляться на любом из 
уровней организационной структуры. Кроме того, системы планирования и бюджетирования 
позволяют производить план-факт анализ на основе информации из различных систем , а 
также осуществлять корректировку планов и бюджетов. Наконец, современные системы 
этого класса содержат развитые организационные функции, позволяющие вовлечь в 
бюджетный процесс десятки и даже сотни специалистов, обеспечивая тем самым 
коллегиальность стратегического управления. 

Многие из аналитических функций заложены в системах бизнес-интеллекта. Они 
способны собирать информацию из различных и, скорее всего, разнородных источников , 
структурировать ее в соответствии с предметными категориями и, таким образом, 
обеспечивать единый взгляд на УИС.  

Таким образом можно сделать вывод, что функциональность системы бизнес-
интеллекта относится сразу к трем разделам классификации – «формализация стратегии», 
«мониторинг и анализ» и «корректирующие воздействия». В то же время существуют и 
другие составляющие, возможности которых относятся всего к одной из функциональных 
компонентов. Примером могут служить системы консолидации финансовой отчетности, 
функциональность которых относится к одной из компонентов раздела «мониторинг и 
анализ». Такие системы позволяют организовать сбор финансовой отчетности филиалов, 
отделений, дочерних и зависимых компаний, выполнить корректирующие бухгалтерские 
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записи, обеспечить консолидацию финансовой информации в соответствии с требованиями 
национальных или международных стандартов и сформировать полный комплект 
финансовой, налоговой и управленческой отчетности. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ УЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Рассматриваются основные информационно-аналитические решения, применяемые для решения 
учетно-аналитических задач в сфере экономики и финансового  менеджмента. В частности, описывается  
информационная инфраструктура предприятия и основные классы применяемых управленческих 
информационных систем – систем бизнес- интеллекта, учетно-аналитических приложений. Особое внимание 
уделено комплексным системам управления эффективностью бизнеса (Business Performance Management, 
BPM), которые в настоящее время находят все более широкое применение на различных предприятиях . 

Ключевые слова: учетно-аналитические решения, бизнес - интеллект, бюджетирование, стратегия, 
сбалансированная система показателей, управление ресурсами предприятия. 

 

Covers basic information-analytical solutions used to solve accounting and analytical tasks in the field of 
Economics and financial management. In particular, describes the information infrastructure of the company and the 
main classes used management information systems - business intelligence, accounting and analytical applications. 
Special attention is paid to integrated performance management systems, business Performance Management, BPM), 
which currently are finding increasingly wide application in various enterprises . 

Key words: accounting and analytical solutions, business intelligence, budgeting, strategy, balanced 
scorecard, enterprise resource management. 
 

Современные условия ведения бизнеса предъявляют повышенные требования к 
управленческой информационной системе. В условиях динамичной внешней среды и 
ужесточения конкуренции все более значительную роль начинают играть методы и модели 
экономического анализа, позволяющие оперативно реагировать на возникающие проблемы и 
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имеющиеся возможности. Задачи бизнес-анализа очень непросты, но на помощь 
руководителю приходят современные управленческие концепции и технологии. 

Теория и практика управленческой информационной системы (УИС) породили целый 
ряд разнообразных подходов, методов и моделей, нацеленных на повышение эффективности. 
Такие методы и модели, в свою очередь, обусловили появление и развитие разнообразных 
учетно-аналитических информационных систем (УАИС). УИС занимает определенное 
положение в учетно-информационной инфраструктуре предприятия и играет определенную 
роль в процессах управления.  

В части учетно-аналитических приложений, особое внимание необходимо уделять 
системам, реализующих функции информационной поддержки процессов управления на 
основе сбалансированных систем показателей (BSC- системам), системам корпоративного 
планирования и бюджетирования и системам формирования учета и анализа 
консолидированной финансовой отчетности, а также учетно-аналитическим приложениям 
других классов – системе бизнес интеллекта (BI-приложения), системе бизнес-
моделирования, системе статистического анализа данных, экспертные системы поддержки 
принятия управленческих решений. 

Концепция управления эффективностью бизнеса (Business Performance Management, 
BPM), в настоящее время получила признание как эффективный инструмент УИС. Элементы 
BPM рассматриваются как элементы системы УИС. В основе концепции BPM лежит идея 
непрерывного цикла управления, включающая определение целей развития, моделирование 
определяющих факторов и ограничений, стратегически ориентированное планирование и 
бюджетирование, мониторинг, учет и анализ достигнутых результатов, формирование 
финансовой и управленческой отчетности. 

В качестве примера учетно-аналитических приложений, расположенных на вершине 
«аналитической пирамиды» необходимо рассматривать: 

− системы, реализующие методологию сбалансированных систем показателей (BSC-
системы); 

− системы корпоративного планирования и бюджетирования; 
− системы формирования учета и анализа консолидированной финансовой отчетности; 
− другие аналитические приложения. 
Методология сбалансированных систем показателей (Balanced Scorecard, BSC) 

получила признание и широкое распространение благодаря трудам Р.Каплана (Robert 
Kaplan) и Д.Нортона (David Norton). Создатели данной методологии определяют как 
инструмент, позволяющий трансформировать миссию и стратегию организации в 
исчерпывающий набор показателей эффективности, которые служат основой для УИС 
стратегического управления и контроля. Данная теория на сегодняшний день получила 
всеобщее признание, несмотря на наличие целого ряда аналогичных методик. 

Возникновение Balanced Scorecard относится к началу 90-х годов прошлого века. 
Важным новшеством стало то, что в набор показателей, по которым оценивалось 
предприятие, были включены не только традиционные финансовые показатели, но и 
нефинансовые параметры – сведения о клиентах, внутренних процессах, обучении и 
развитии. Кроме того, наряду с ретроспективными показателями в процессе учета и анализа 
стали учитываться и «опережающие индикаторы», позволяющие оценивать состояние 
компании с учетом перспектив в будущем. Дальнейшее развитие методологии позволяет 
перейти от простой оценки показателей эффективности к управлению стратегическим 
развитием предприятия. 

Таким образом, сущность сбалансированной УИС показателей состоит в том, что она 
позволяет увязать между собой стратегию компании, показатели деятельности и 
эффективности, а также конкретные действия (инициативы), направленные на реализацию 
стратегии. Однако для того, чтобы стать основой для постановки целей и планирования 
реальных действий, стратегия должна быть определенным образом формализована. Для 
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этого выделяются такие элементы, как стратегические перспективы, цели, показатели, 
целевые значения, причинно-следственные связи и стратегические инициативы. 

На определенном этапе развитие методологии стало сопровождаться появлением 
информационных систем, реализующих функции информационной поддержки процессов 
управления на основе сбалансированных УИС показателей. Такие разработки получили 
название BSC-систем и предусматривают как методологические функции, так и вопросы 
организации стратегического управления в УИС. Функциональность BSC-систем включает 
четыре аспекта:  построение системы; стратегические коммуникации; практическая 
реализация; обратная связь и обучение. 

BSC-системы позволяют предприятиям обеспечить понимание стратегии своими 
финансовыми-менеджерами, аналитиками и другими заинтересованными лицами, выделять 
сферы ответственности, осуществлять мониторинг, учет и анализ эффективности 
деятельности предприятия. Такая система – больше, чем просто средство измерения 
показателей эффективности: она позволяет наладить коммуникации и способствует 
фокусированию внимания финансовых-менеджеров на стратегически важных задачах. При 
этом большинство BSC-систем позволяет реализовать не только подходы Balanced Scorecard, 
но и другие «scorecarding»-методологии. 

В свою очередь аналитические системы планирования и бюджетирования позволяют 
обеспечить операционное и финансовое планирование на корпоративном уровне, что 
является необходимым для реализации стратегии управления. Специализированные системы 
формирования консолидированной финансовой отчетности обеспечивают сбор, обработку и 
представление в едином формате финансовой информации всех дочерних и зависимых 
компании ̆ в сложной структуре группы компаний, позволяя применять необходимую 
методологию и учитывать требования международных или национальных стандартов. При 
этом появляется возможность для УИС организовать сбор финансовой отчетности 
предприятий группы, выполнить корректирующие бухгалтерские записи, обеспечить 
непосредственную консолидацию и сформировать необходимые отчеты для каждой 
инфомационной системы (финансовая информационная система (ФИС), управленческая 
информационная система (УИС), налоговая информационная система (НИС)). Такие 
функции, как элиминирование внутри групповых операций, расчет перекрестных владении ̆ и 
доли меньшинства, а также обработка мультивалютной отчетности выполняются 
автоматически. Кроме того, современные системы консолидации обладают расширенными 
учетно-аналитическими возможностями. 

Для решения методологических задач в системах консолидации предусмотрены 
типовые методы, с помощью которых могут быть автоматизированы такие задачи, как 
определение доли меньшинства, исключение внутригрупповых расчетов, расчет гудвила. В 
системах также предусматриваются функции контроля расхождений, возникших при 
элиминировании внутригрупповых расчетов. 

К основным функциональным характеристикам систем формирования и анализа 
консолидированной финансовой отчетности относится поддержка аналитических 
направлений: структурирование данных, позволяющее пользователям финансовой 
информации просматривать данные в наиболее удобном ракурсе (например, по 
организационные структурам, счетам, валютам, календарным периодам, уровням 
консолидации); BSC-системы, системы корпоративного планирования и бюджетирования и 
системы консолидации финансовой отчетности представляют собой три основных типа 
аналитических приложений корпоративного уровня. В то же время имеется довольно 
большое количество систем, которые по своей сути также являются аналитическими, хотя и 
применяются не столь масштабно – для решения отдельных, иногда специфических задач. К 
таким  аналитическим приложенииям относят:  

 система бизнес-интеллекта - BI-приложения, которая позволяет пользователю 
иметь возможность выбора: либо использовать преднастроенные BI-приложения, либо 
создавать их самостоятельно (возможно, с помощью внешних консультантов) на основе 
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стандартной BI-платформы. Однако и в том, и в другом случае конечными продуктами 
являются именно BI-приложения – прикладные системы для решения определенного круга 
учетно-аналитических задач на основе определенных методов. Состоит из: приложений для 
мониторинга, учета и анализа ключевых показателей, характеризующих доходность бизнеса 
и создание ценности для акционеров. Система позволяет финансовым менеджерам оценивать 
эффективность деятельности компании и отдельных подразделений в таких областях, как 
управление денежными потоками, анализ затрат, управление дебиторской и кредиторской 
задолженностью, анализ рентабельности отдельных продуктов, клиентов и каналов продаж; 
для анализа эффективности использования трудовых ресурсов предприятия, включая оценку 
взаимосвязей между уровнем оплаты труда и достигнутыми результатами, анализ движения 
кадров и причин увольнений ключевых сотрудников, для анализа процессов приема и 
исполнения клиентских заказов, позволяющее анализировать состояние текущих заказов, 
способы отгрузки, сроки исполнения заказов, условия финансовых расчетов с заказчиками; 
для анализа движения материально-производственных запасов, включая анализ текущего 
состояния складов, заказов на закупку материалов, а также условий поставок в разрезе 
отдельных поставщиков; для анализа возможностей привлечения новых клиентов и 
получения новых заказов, выявления наиболее прибыльных продуктов и сегментов рынка, 
определения круга потенциальных конкурентов и мер, позволяющих одержать победу в 
конкурентной борьбе; для анализа процессов оказания услуг на основе показателей качества 
услуг и их стоимости, эффективности использования задействованного персонала, степени 
удовлетворенности заказчиков; для анализа деятельности телефонных контакт-центров с 
использованием показателей эффективности обслуживания и соответствующих затрат; для 
анализа эффективности маркетинговой деятельности, ожиданий заказчиков и 
покупательского поведения, позволяющее повысить отдачу от инвестирования в 
маркетинговые программы и кампании. 

 Системы бизнес-моделирования. Аналитические приложения этого класса 
весьма разнообразны, что объясняется разнообразием объектов моделирования и решаемых 
задач. Позволяет решать ряд задач функционально-стоимостного анализа и управления и 
оптимизации операционной деятельности с применением теории ограничений. 

С помощью встроенных функций моделирования и прогнозирования, система 
позволяет формировать и анализировать различные сценарии развития внешней и 
внутренней среды компании, производить тестирование возможных стратегий, строить 
гипотетические планы стратегического развития и оценивать влияние стратегических 
альтернатив и соответствующих планов на общую эффективность бизнеса. В результате 
появляются предпосылки для снижения рисков, возникающих из-за недостаточной 
определенности перспективного состояния бизнес-среды и погрешностей прогнозирования. 

 Системы статистического анализа данных. Приложения этого класса 
позволяют анализировать данные с применением широкого спектра методов математической 
статистики, включая корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, 
кластерный анализ, анализ временных рядов. Статистические пакеты находят применение в 
самых разных областях, в том числе для решения учетных и экономических задач. 
Расширенная аналитика используется для выявления тенденций и закономерностей на 
основе анализа свершившихся событий и прогнозирования, с применением математических 
методов и алгоритмов, которые часто выходят за пределы традиционных статистических 
расчетов. Экспертная система поддержки принятия решений. Система ориентирована на 
автоматизацию процедур учета и анализа проблемных ситуаций и выбора эффективных 
решений и предусматривает возможность использования различных математических 
методов и алгоритмов. Для этого в состав системы включены база знаний – набор правил для 
выбора соответствующих методов принятия решений в зависимости от условий, 
характеризующих конкретные проблемные ситуации (модуль анализа проблемных 
ситуаций), и совокупность методов принятия решений (модуль принятия решений). 

 



 137

Литература: 
1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. - СПб.: Питер, 2007.-496с. 
2. Исаев Д.В. Бюджетирование с применением информационных систем. – Управленческий учет, 2008, 

№7.-с.99-106. 
3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М.: 

Олимп-бизнес, 2003. – 304 с. 
4. Каплан Р., Нортон Д. Стратегическое единство. Создание синергии организации с помощью 

сбалансированной системы показателей. – М.: Вильямс, 2006. – 384 с. 
5. Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами / Пер. с англ. Под ред. Д.Р. 

Трутнева. - СПб.: Питер, 2005.-912с. 
 

Yancheva. L.M. 
Ph.D., Professor, 

Toporkova E.V. 
Ph.D., Associate Professor, 

Ilchenko M.A. 
Graduate 

Kharkiv state University of food technology and trade, Kharkiv, Ukraine 
 

ТHE MANAGEMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISES OF 
RESTAURANT ECONOMY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Янчева Л.М. 
к.е.н., професор 
Топоркова О.В. 
к.е.н., доцент 
Ільченко М.О. 

аспірант 
Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна 

 

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
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забезпечення стратегічного управління. Виділено ряд тенденцій та перспектив розвитку сучасних ринків 
послуг, досліджено стадії задоволення споживачів ресторанних послуг та запропоновані рекомендації 
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The strategic aspects of management accounting and analysis for the formation of information security 
strategic management. Identified a number of trends and prospects of development of modern markets, investigated the 
stage of customer satisfaction and restaurant services and recommendations management of the service. 

Key words: strategy, information base, management accounting and analysis, strategic solutions, service 
management, service market, the concept of management of enterprises of restaurant economy, management activities, 
management information systems. 
 

Ринкові перетворення призвели до того, що ініціатива розвитку ресторанного 
господарства перейшла до приватних підприємців, які відкривають підприємства (ресторан, 
бар, кафе, кафе-бар). Ігнорування необхідності використання управлінських інструментів 
призвело до негативних наслідків: з одного боку - це неможливість задоволення потреби 
населення в якісному і недорогому харчуванні, а з іншого - висока інтенсивність руху 
мережі, закриття великої кількості підприємств через рік, два після відкриття. Тому 
управління, у всіх його проявах, необхідне для ефективної роботи підприємств ресторанного 
бізнесу. Ядром управлінської діяльності підприємства ресторанного господарства 
управлінські інформаційні системи. 
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Ступінь деталізації кожного елемента комплексу управління залежить в першу чергу 
від специфіки роботи підприємства. На підприємствах ресторанного господарства, не 
зважаючи на те, що процес споживання нерозривно пов'язаний із процесом виробництва, 
стратегія побудови каналів розподілу не може бути присутнім в комплексі управління. З 
урахуванням цих та інших нюансів доцільно вибудувати ієрархію елементів комплексу УІС 
на підприємствах ресторанного господарства за ступенем зменшення частоти і необхідності 
використання кожного інструменту (рис. 1). 

Спрогнозувати розвиток ринку ресторанних послуг досить складно, так як необхідно 
враховувати множинну класифікацію підприємств ресторанного господарства. Одним з 
домінуючих чинників, що визначає кількість потенційних споживачів ресторанних послуг є 
купівельна спроможність населення. Крім цього існує маса факторів, які також необхідно 
враховувати при складанні прогнозів [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ієрархія використання на підприємствах ресторанного господарства інструментів комплексу 
управління 

 

Якщо говорити про ринок ресторанних послуг, то можна виявити ряд факторів, 
джерел, методик, питань та підходів, щодо формування управлінської діяльності на 
підприємствах ресторанного господарства. 

Таким чином, прагнення до підвищення ефективності виробництва послуги на 
підприємствах ресторанного господарства може підвищити ступінь незадоволеності клієнта, 
а отже, призвести до деякого падіння попиту. У той же час відсутність інновацій веде до 
втрати конкурентоспроможності. У цій ситуації стає принципово важливим пошук 
компромісного рішення, яке в ресторанному господарстві приймає приватний характер і 
визначається рядом факторів (класом ресторану, його концепцією, кухнею тощо). 

В цілому перераховані прийоми управління виявляються ефективними для 
підприємств ресторанного господарства, проте тут є свої специфічні особливості, обумовлені 
специфікою здійснення господарської діяльності підприємств цієї сфери: 

- відсутність чіткої класифікації типів підприємств ресторанного господарства; 
- короткочасне зберігання сировини; 
- непостійний характер попиту; 

- номенклатура товарів кухні;                         - різні види торгових націнок;
- якість блюд;                                                      - скидки; 
- рівень комфорту;                                             - умови кредитування; 
- оформлення блюд, інтер’єру;                       - необхідність оплати додаткових послуг; 
- наявність додаткових послуг.                         – використання дисконтних карток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- прямий маркетинг;                                             - тип обслуговування; 
- оформлення меню;                                             - робота з обслуговуючим персоналом; 
- реклама;                                                    - кейтеринг; 
- стимулювання збуту;                                          - обслуговування вдома; 
- PR.                                                                        – організація та проведення банкетів. 

Товар                                                    Ціна  
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 139

- одночасність процесів виробництва, реалізації і споживання; 
- складний склад товару. 

На наш погляд, у розвитку сучасних ринків послуг можна виділити наступні 
тенденції: 

1. Зростаюче значення якості товару, його ціни і ступеня задоволення споживачів; 
2. Зростаюче значення стійких відносин зі споживачами; 
3. Зростаюче значення управління бізнес-процесами та інтеграції управлінських 

функцій; 
4. Зростаюче значення стратегічних альянсів і мереж; 
5. Зростаюче значення застосування комп'ютерних технологій; 
6. Зростаюче значення етики управління. 
В перспективі підприємствам ресторанного господарства (ПРГ) необхідно переходити 

на індивідуальну інформаційну систему управління, тобто пристосування товарного 
асортименту і управлінських програм до потреб і уподобань окремих споживачів. Ринок ПРГ 
зміцнів і почав повільно, але впевнено рости. Ресторанний бізнес почав виходити з кризового 
стану і спостерігаються тенденції до розширення ринку ресторанів [2]. 

Сьогодні більш виправдано говорити про певну послідовності кроків у цьому 
напрямку. Тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні дозволяють зробити висновок, 
що підприємства ресторанного господарства проходять три стадії зрілості в умовах переходу 
до ринку: 

1. Комерціалізація господарської діяльності. 
2. Ринкова орієнтація. 
3. Маркетингова орієнтація, коли маркетинг стає філософією бізнесу. 
Отже, в умовах посилення конкуренції підприємства ресторанного господарства, 

змушені зосереджувати увагу на задоволенні потреб клієнтів. 
Інтерес споживачів до різних кухонь народів світу, експансія ресторанного 

господарства на національний та регіональний ринки потребує розширення обсягу та 
асортиментного переліку продуктів харчування. 

В умовах жорсткої конкуренції результати стратегічного управління підприємством 
(Strategic Enterprise Management, SEM) характеризуються цілим комплексом 
взаємопов'язаних кількісних і якісних показників. Основним серед них поряд з обсягом 
реалізації є собівартість, прибуток, продуктивність праці та ін. Однак загальна оцінка 
діяльності ПРГ в першу чергу визначається саме обсягом реалізації (обсягу продажів), 
продукції, послуг. 

При плануванні обсягів використовуються натуральні і вартісні вимірники. При 
розробці плану у вартісному вимірювачі зазвичай використовують середні ціни з 
урахуванням рівня інфляції. Більш точно граничний рівень цін визначається після 
розрахунку витрат на виробництво та планового прибутку. Виробнича програма ПРГ 
визначає необхідний обсяг виробництва послуг, робіт, продукції в планованому періоді, який 
відповідає номенклатурі, асортименту, формам обслуговування і якісним вимогам плану 
реалізації. На її основі визначаються введення в дію нових виробничих потужностей, 
потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорту. Виробнича 
програма тісно пов'язана з планом праці і заробітної плати, планування собівартості, 
прибутку, рентабельності, інших показників, що розраховуються у фінансовій і виробничій 
ланках підприємства. 

Розробка виробничої програми підприємств сфери ресторанного господарства має 
свої особливості, які випливають із специфіки організації виробничого процесу і широти 
номенклатури наданих послуг. Проблема полягає в тому, що виробничі можливості 
підприємства галузі можуть бути більше або менше від запланованого обсягу реалізації. У 
зв'язку з цим виробнича програма служить інструментом узгодження можливого обсягу 
реалізації з виробничою потужністю підприємства ресторанного господарства в планованому 
періоді. Планування виробничої програми має певний порядок.  
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Про якість ресторанного продукту можливо говорити лише тоді, коли він у повній 
мірі задовольняє клієнта і відповідає його очікуванням або перевершує їх. Задоволеність 
клієнта як ядро місії будь-якого ПРГ являє собою результат суперечності між очікуваною і 
фактичною якістю, тобто мова йде про сприйняту якість (комплексні обіди). Також 
особливістю функціонування ресторанного господарства є необхідність безперервного 
поліпшення якості ресторанного продукту, що, загалом, відповідає стратегії підприємства, 
що знаходиться на ринку монополістичної конкуренції. Відмінність полягає у швидкісному 
зворотному зв'язку між входом і виходом виробничої системи. 

Процес безперервного поліпшення якості на ПРГ можна здійснити за допомогою 
алгоритму адаптації якості у відповідності до вимог споживачів (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Алгоритм адаптації якості в залежності від вподобань клієнтів на підприємствах ресторанного 
господарства 

 

Комплексна оцінка послуг ПРГ на основі адаптованого методу комплексної оцінки 
товарних систем базується на відомих в економічній теорії формах споживання (кількість, 
натуральна форма, якість), при цьому саме якість споживної вартості послуг ПРГ характеризує 
ступінь її відповідності вимогам, здатності задовольняти потребу в конкретних умовах 
споживання. Оцінка якості ресторанних послуг при аналізі і проектуванні повинна ґрунтуватися 
на критеріях, які використовуються покупцями послуг для цих цілей. Споживач оцінює, 
порівнюючи деякі фактичні значення параметрів оцінки якості з очікуваними їм величинами цих 
параметрів. Якщо ці очікування співпадають, то якість послуги визнається задовільним. 
Незважаючи на відмінності, більшість ПРГ мають загальні функціональні області, моделі 
ефективної взаємодії з клієнтом (технологія продажів), а також досить обмежений перелік 
технологічних прийомів приготування страв, що дозволяє виявити так звані «ключові елементи 
якості», або успіху і сформулювати вимоги, яким вони повинні задовольняти [3]. 

Концепція обліково-управлінського сервісу в даний час визнана перспективною. Її основу 
складають десять основних рекомендацій, звернених до керівництва підприємства ресторанного 
господарства (рис. 3). 
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Розвиток ресторанної індустрії відбувається під впливом процесів глобалізації, що 
відбивається на динаміці розвитку даного сектора. Зростає попит на нові види послуг, 
з'являються нові види підприємств, сучасні форми обслуговування (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Рекомендації обліково-управлінського сервісу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Основні тенденції в ресторанній індустрії в Україні 
 

Таким чином, проаналізовані основні аспекти сучасного стану, тенденцій і перспектив 
розвитку ресторанного господарства в Україні. І все ж більшість підприємств ресторанного 
господарства не передрікають тотальне банкрутство підприємств, мотивуючи це тим, що 
постійні відвідувачі таких закладів, швидше за все, залишаться лояльними до ціни, як і 
раніше.  
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Стратегія розвитку мережевого ресторанного господарства 

Ресторани як суб'єкти інфраструктури ринку можна 
поділити на ресторанні мережі (мережеві) і незалежні. 
Ресторанні ланцюги є новою формою господарювання 
в ресторанній індустрії України. Для того щоб 
створити оптимальну модель господарювання, 
купують франшизу, отримують консультації і 
починають працювати. Франчайзинговий пакет для 
підприємств ресторанного господарства - це бізнес 
структура з певною концепцією, асортиментом 
продукції, послуг, дизайном, що дозволяє організувати 
підприємницьку діяльність з найменшим ризиком. Як 
правило, комерційний ризик при франчайзингу 
зменшується в 5 разів, так як купуються франшизи 

Франчайзинг - організація ресторанного господарства, при 
якій власник торгової марки, торгового імені чи 
авторського права на виробничу систему (франчайзер) 
дозволяє іншому підприємству ресторанного господарства 
їх використання при виконанні узгоджених умов. 

Майстер франчайзенгу - приватна особа, товариство або 
корпорація, які купили права представляти франчайзера на 
великій території (часто іншої країни) шляхом продажу 
франшиз у ній.

Роялті - періодична (щоденна або щомісячна) сервісна 
плата франчайзеру за права на господарювання. 

Особливості створення ресторанних мереж

широкий перелік 
характеристик 
споживачів і 
комерційної 
спрямованості операцій 
на масового споживача 
виникає необхідність 
уніфікації пропозиції; 

підприємства прагнуть, щоб 
споживачі знали, що 
позитивний досвід, 
досягнутий в одному з них, 
буде поширений всередині 
всієї мережі незалежно від 
місця розташування 
підприємств які в неї 

управління мережею підприємств значною мірою 
спрощується в результаті стандартизації продукції, 
сервісу та управлінської політики. З'являється 
можливість економії коштів при закупівлі продуктів. 
Зменшуються витрати, пов'язані з наймом і навчанням 
фахівців, спрощується контроль за якістю продукції і 
послуг. Споживач отримує ясне уявлення про те, що 
йому буде надано в будь-якому підприємстві однієї 

Стан та перспективи розвитку ресторанного господарства в Україні в умовах 
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ресторанного 
господарства.
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 УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДИЧНИХ НАПРЯМІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Розглянуто зміст методичних напрямів аналізу фінансової стійкості підприємств, узагальнено 

систему відносних та абсолютних показників оцінювання фінансової стійкості з метою забезпечення вимог 
комплексності досліджень та обґрунтованості висновків. 

Ключові слова: фінансово-економічні коефіцієнти, тип фінансової стійкості, поріг рентабельності, 
запас фінансової стійкості. 

 

The article deals with the content of methodical directions of analysis of financial stability of enterprises, it 
summarizes the system of relative and absolute indexes of evaluation of financial stability to ensure the demands of 
complete set of  researches and argumentation conclusions.   

Key words: financial and economic ratios, type of financial stability, limit of profitability, stock of financial 
stability. 
  

Фінансова стійкість – це комплексне поняття, що включає оцінювання різних аспектів 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Сутність фінансової стійкості 
визначається ефективним формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів. 
Аналіз фінансової стійкості дає можливість зовнішнім суб’єктам аналізу визначати фінансові 
можливості підприємства на тривалу перспективу. Фінансова стійкість характеризує 
результати операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, містить необхідну 
інформацію для інвесторів, відображає здатність підприємства відповідати за своїми 
зобов’язаннями та нарощувати економічний потенціал. 

Отже, фінансова стійкість – це здатність підприємства ефективно функціонувати і 
розвиватися, зберігати рівновагу активів і пасивів у динамічному економічному середовищі, 
що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій 
перспективі в межах допустимого рівня ризику [3, с. 572]. Фінансова стійкість підприємства 
відображає збалансованість майна і джерел формування капіталу, доходів і витрат, грошових 
і товарних потоків, оцінюється на підставі насамперед співвідношення власного і позикового 
капіталів. Чим більшу частку в структурі пасивів має позиковий капітал, тим вищим є ризик 
кредиторів і нижчою ймовірність повернення  боргів у випадку банкрутства підприємства-
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боржника. З іншого боку, чим активніше підприємство використовує позиковий капітал, тим 
більшими є потенційні можливості одержання прибутку.  

Основна мета аналізу фінансової стійкості полягає у визначенні спроможності 
підприємства протистояти негативній дії зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на 
його фінансовий стан.  

Існуючі методики оцінювання фінансової стійкості підприємств передбачають 
проведення досліджень у декілька етапів, кількість і зміст яких, а також порядок розрахунку 
показників відрізняються залежно від завдань аналізу і тлумачення поняття «фінансова 
стійкість» [1, с. 268].  

Таблиця 1 
Відносні показники оцінювання фінансової стійкості підприємств 

Показник Економічний зміст 
Нормативне зна-
чення (оптималь- 
на динаміка) 

1. Показники структури джерел формування капіталу – характеризують співвідношення  
між розділами і статтями пасиву балансу 
Коефіцієнт фінансової автономії Власний капітал / Валюта балансу ≥ 0,5 
Коефіцієнт концентрації позикового 
капіталу 

Позиковий капітал / Валюта балансу < 0,5 

Коефіцієнт фінансового ризику Позиковий капітал / Власний капітал < 1 
Коефіцієнт фінансової стабільності Власний капітал / Позиковий капітал ≥ 1 

Коефіцієнт довгострокового залучення 
позикових коштів 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення / 
Власний капітал та довгострокові 
зобов’язання і забезпечення 

Зниження 

Коефіцієнт довгострокових 
зобов’язань і забезпечень 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення / 
Позиковий капітал 

Зниження 

Коефіцієнт поточних зобов’язань і 
забезпечень 

Поточні зобов’язання і забезпечення / 
Позиковий капітал 

Підвищення 

Коефіцієнт страхування бізнесу Резервний капітал / Валюта балансу Підвищення 
Коефіцієнт страхування власного 
капіталу 

Резервний капітал / Власний капітал Підвищення 

Коефіцієнт страхування зареєс-
трованого (пайового) капіталу 

Резервний капітал / Зареєстрований (пайовий) 
капітал 

Підвищення 

2. Показники стану оборотних активів – характеризують співвідношення між розділами і статтями активу і 
пасиву балансу 
Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу 

Власні оборотні кошти / Власний капітал > 0,1 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних 
активів власними оборотними 
коштами 

Власні оборотні кошти / Оборотні активи ≥ 0,1 

Коефіцієнт забезпеченості  
запасів власними оборотними  
коштами 

Власні оборотні кошти /  
Запаси і поточні біологічні активи 

≥ 0,5 

Коефіцієнт маневреності власних 
оборотних коштів 

Гроші та їх еквіваленти /  
Власні оборотні кошти 

Підвищення 

3. Показники стану основного капіталу – характеризують співвідношення між розділами і статтями активу 
балансу 
Коефіцієнт майна виробничого 
призначення 

Основні засоби, інвестиційна нерухомість, 
запаси, біологічні активи / Валюта балансу 

Підвищення 

Коефіцієнт реальної вартості основних 
засобів  

Основні засоби / Валюта балансу Підвищення 

Коефіцієнт нагромадження 
амортизації 

Знос основних засобів і нематеріальних 
активів / Первісна вартість основних засобів і 
нематеріальних активів 

Зниження 

Коефіцієнт співвідношення обо-
ротних і необоротних активів 

Оборотні активи / Необоротні активи Підвищення 

Аналіз фінансової стійкості ґрунтується головним чином на відносних показниках – 
фінансово-економічних коефіцієнтах, які розраховуються як співвідношення абсолютних 
показників активу і пасиву балансу (звіту про фінансовий стан). Буручи до уваги методичні 
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рекомендації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [2], пропонуємо 
відносні показники оцінювання фінансової стійкості підприємств об’єднити у три групи з 
урахуванням їх змісту та інформаційного забезпечення розрахунку (табл. 1). 

Відносні показники оцінювання фінансової стійкості підприємства, що досліджується, 
порівнюються: 

- із загальноприйнятими нормативними значеннями для оцінювання рівня фінансової 
стійкості; 

- показниками попередніх періодів для визначення тенденцій у фінансовому стані 
підприємства; 

- показниками інших суб’єктів господарювання, що дає змогу виявити сильні та 
слабкі сторони підприємства і його фінансові можливості. 

Аналіз відносних показників оцінювання фінансової стійкості проводиться за двома 
напрямами: 

- по-перше, порівняння фактичних значень коефіцієнтів, розрахованих на дату 
складання балансу, з нормативними значеннями, що дасть змогу сформулювати висновок 
про фінансову стійкість, недостатню фінансову стійкість або фінансову нестійкість 
підприємства за відповідним показником (для показників, які мають числовий норматив); 

- по-друге, порівняння фактичних значень коефіцієнтів у динаміці з метою визначення 
тенденцій у зміні фінансової стійкості підприємства. При цьому формулюється висновок про 
поліпшення (погіршення) фінансового стану з погляду оцінювання фінансової стійкості 
підприємства за відповідним відносним показником. 

Абсолютні значення і тенденції зміни відносних показників оцінювання фінансової 
стійкості мають, як правило, різнопланове тлумачення. Якщо за одними коефіцієнтами 
підприємство вважатиметься фінансово стійким, то за іншими – може бути протилежний 
висновок. Із метою визначення типу фінансової стійкості підприємства використовується 
методика, що базується на розрахунку системи абсолютних показників забезпеченості 
запасів джерелами їх формування (табл. 2).  

Таблиця 2 
Типи фінансової стійкості підприємств 

Назва типу Характеристика 
Абсолютна фінансова стійкість Власні оборотні кошти повністю покривають запаси 

Нормально стійкий фінансовий стан 
Запаси покриваються власними оборотними коштами і 
довгостроковими кредитами банків 

Нестійкий фінансовий стан 
Запаси покриваються за рахунок власних оборотних коштів, 
довгострокових і короткострокових кредитів банків, тобто за рахунок 
усіх джерел формування запасів 

Кризовий фінансовий стан Запаси не покриваються джерелами їх формування 

Абсолютна і нормальна стійкість фінансового стану характеризуються, як правило, 
високим рівнем рентабельності господарської діяльності та відсутністю порушень 
фінансової дисципліни.  

Нестійкий фінансовий стан може супроводжуватися порушеннями платіжної 
дисципліни, неритмічністю надходження грошових коштів, зниженням прибутковості 
діяльності підприємства. За нестійкого фінансового стану зберігається можливість 
відновлення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов’язань за рахунок збільшення 
власних оборотних коштів, а також додаткового залучення банківських кредитів.  

Кризовий фінансовий стан характеризується наявністю простроченої кредиторської та 
дебіторської заборгованості, нездатністю погасити їх у встановлені строки. За такої ситуації 
рівновага платіжного балансу забезпечується за рахунок затримки платежів з оплати праці, 
постачальникам, бюджету тощо. У ринковій економіці за систематичного повторення 
кризового типу фінансової стійкості суб’єктам господарювання загрожує банкрутство. 

Під час формулювання висновків за результатами визначення типу фінансової 
стійкості слід ураховувати, що вони стосуються лише проблеми забезпеченості запасів 
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відповідними джерелами їх формування і не можуть розповсюджуватися на комплексну 
характеристику фінансового стану підприємства. 

 Фінансово-економічні коефіцієнти та абсолютні показники типу фінансової 
стійкості визначаються за інформацією форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та 
характеризують фінансову стабільність підприємств з погляду насамперед співвідношення 
між власними і позиковими фінансовими ресурсами. Водночас оцінювання фінансової 
стійкості повинно передбачати аналіз факторів формування показників, які характеризують 
стабільність функціонування суб’єктів господарювання з позиції забезпечення прибутковості 
операційної діяльності. Серед цих показників чільне місце належить порогу рентабельності 
та запасу фінансової стійкості (табл. 3), які розраховуються за інформацією форми № 2 «Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 

Таблиця 3 
Порядок розрахунку та економічний зміст показників порогу рентабельності та запасу 

фінансової стійкості 
Показник Порядок розрахунку Економічний зміст 

Поріг рентабельності,  
тис. грн 

Постійні витрати / Коефіцієнт 
маржинального доходу в операційному 

доході  
(Маржинальний дохід – різниця між 
операційним доходом і змінними 

витратами) 

Вартісний показник, який характеризує 
суму операційного доходу, що 
забезпечує повне покриття операційних 
витрат, тобто беззбитковість операційної 
діяльності підприємства.  

Запас фінансової 
стійкості, %  

(Операційний дохід – Поріг 
рентабельності) / Операційний дохід × 

100 

Відносний показник, який характеризує 
максимально допустимий відсоток 
зменшення фактичного операційного 
доходу доти, доки операційна діяльність 
залишатиметься беззбитковою. 

 

Чим менша величина порогу рентабельності, тим більш фінансово стійким є 
підприємство. Проте в умовах суттєвого зростання операційного доходу в більшості 
випадків одночасно зростають операційні витрати, а отже, і поріг рентабельності. Тому 
важливо забезпечити перевищення темпу приросту операційного доходу над темпом 
приросту порогу рентабельності, у результаті чого відбуватиметься зниження частки порогу 
рентабельності в операційному доході. Це означатиме, що більша частка операційного 
доходу забезпечуватиме не покриття операційних витрат, а одержання прибутку від 
операційної діяльності. 

Чим вище значення запасу фінансової стійкості, тим більш фінансово стійким є 
підприємство з погляду забезпечення прибутковості операційної діяльності, тим менший 
ризик настання збитковості. Запас фінансової стійкості характеризує той рівень захищеності 
операційної діяльності, який є у підприємства на момент розрахунку та яким можна 
скористатися на випадок несприятливих обставин, наприклад, у разі зменшення обсягів 
виробництва (реалізації) продукції. Водночас рівень запасу фінансової стійкості визначає 
захищеність кредиторів і постачальників від можливої несплати підприємством коштів за 
рахунками. 

Отже, оцінювання фінансової стійкості підприємств пропонується проводити у такій 
послідовності (напрями аналізу): 

1. Розрахунок за даними балансу (звіту про фінансовий стан) системи відносних 
показників (фінансово-економічних коефіцієнтів), які характеризують фінансову стійкість 
підприємства з погляду структури та стану майна і джерел формування капіталу. 

2. Розрахунок за даними балансу системи абсолютних показників, які характеризують 
забезпеченість запасів джерелами формування і дають можливість визначити відповідний 
тип фінансової стійкості підприємства. 

3. Розрахунок за даними звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) і 
факторний аналіз показників порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості. 
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Результати розрахунку показників оцінювання фінансової стійкості використовуються 
під час обґрунтування шляхів забезпечення стабільності функціонування суб’єктів 
господарювання у ринковому економічному середовищі. 

 

Література: 
1. Економічний аналіз : [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 

«Облік і аудит»] / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.  
2. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства / Затверджено 
наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 р. (у редакції наказу Міністерства 
економіки України № 1361 від 26.10.2010 р.), [Електронний ресурс] / Режим доступу : 
http://www.me.gov.ua. 

3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : [навч. посіб.] / Г. В. Савицька ; 2-ге вид., 
випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с. 

 

Chmil H.L. 
postgraduate student, 

Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ukraine 
 

CAPITAL ACCOUNTING IN INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 
OF TRADE ENTERPRISE  

 

Чміль Г.Л. 
аспірант, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків 
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В статті обґрунтовується доцільність створення єдиної інформаційної системи управління 

підприємством з виокремленням в ній контуру «Управління фінансами», який здатен забезпечити підтримку 
прийняття рішень щодо капіталу підприємства. Запропонована структура його побудови та функціональна 
модель управління капіталом підприємств торгівлі на базі контуру управління фінансами. 

Ключові слова: капітал, облік, інформаційна система, управління. 
 

The article justifies the reasonability of a unified information management system of an enterprise itemizing 
separately "Financial Management" profile, which itself secures decision making with regards to business capital. 
Construction structure of "Financial Management" profile is introduced together with management functional model of 
business capital for trade enterprise based upon financial management profile. 

Key words: capital, accounting, information management system. 
 

Прийняття тактичних та стратегічних управлінських рішень з питань залучення, 
формування, розміщення та ефективного використання капіталу підприємств торгівлі на 
кожному з етапів їх життєвого циклу залежить від якості облікової інформації, її своєчасної 
обробки та можливостей використання даних для реалізації функцій управлінського 
контролю, аналізу, планування та менеджменту. Вирішити ці питання дозволить грамотне 
застосування сучасних методів управління і технічних засобів побудови інформаційних 
систем бухгалтерського обліку, вмонтованих в інформаційні системи управління 
підприємством.  

Сучасні інформаційні системи, що використовуються на підприємстві для 
відображення обліково-аналітичних процесів, дозволяють: 

– обробляти і зберігати велику кількість однакових в структурному плані одиниць 
інформації; 

– здійснювати вибірку інформації з великої кількості даних (пошук адреси, назв фірм 
і інше); 

– виконувати складні математичні розрахунки (складати графіки повернення кредиту 
на кілька років вперед тощо); 
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– за декілька секунд одержувати паперову копію будь-якого документу (первинних 
документів, форм звітності тощо); 

– багато разів відтворювати будь-які дії (наприклад, роздруковувати примірники 
певного документу тощо) [1, с.216]. 

Опитування керівників 47 підприємств торгівлі м. Харкова та області, проведене на 
основі анкетування, свідчить, що процес їх господарювання здійснюється в умовах 
відсутності єдиної інформаційної системи управління. На сьогоднішній день більшість 
підприємств для виконання управлінських та облікових функцій використовують 
вузькоспеціалізовані інформаційні системи, призначені для обліку та управління бізнесом, 
такі як: «Галактика», «1:С Підприємство», «АБ ОФІС 2000», «Парус-Підприємство», «БЕСТ» 
та ін. Жодне з досліджених підприємств не використовує потужних управлінських 
інформаційних систем класу ERP. На це є об’єктивні причини, а саме: висока вартість і 
висока складність впровадження при непередбачуваності ефекту їх використання, тривалий 
термін очікуваного ефекту від впровадження, недостатнє технічне забезпечення тощо.  

Відсутність єдиної інформаційної системи управління створює «умови для 
непрозорості обліку, що позначається на точності розрахунку показників діяльності 
підприємства» [2, с. 180]. «Прозорість» середовища управління підприємствами торгівлі 
здатна забезпечити сучасна автоматизована система управління, яка на думку Є.А. 
Бєльтюкова та Г.І. Задорожко «повинна поєднувати в собі максимально можливий комплекс 
функцій для управління всіма бізнес-процесами підприємства» [3, с. 231]. Створення такої 
інтегрованої інформаційної системи можливе шляхом перетворення і вдосконалення з 
урахуванням специфіки діяльності суб’єктів господарювання, сучасних вимог ринку, 
об’єктів і потреб управління, існуючих інформаційних систем.  

Для організації процесу перетворення існуючої на конкретних підприємствах торгівлі 
інформаційної системи в інтегровану інформаційну систему, здатну забезпечити підтримку 
прийняття рішень щодо капіталу підприємства, нами запропонована організаційна модель, 
яка включає контури менеджменту основних процесів фінансово-господарської діяльності, 
зокрема контур «Управління фінансами».  

Цей контур забезпечить комплексну підтримку більшості завдань з управління 
капіталом, що виникають на різних стадіях управлінського циклу всіх рівнів (вищого, де 
здійснюється управління за даними бухгалтерського обліку в цілому по підприємству; 
середнього, що призначений для управління окремими операціями за даними 
бухгалтерського обліку; нижчого, призначеного для безпосереднього управління 
структурними підрозділами підприємства), буде включати забезпечувальну та 
функціональну компоненти, які будуть підтримуватися за допомогою певних модулів.  

Забезпечувальна компонента контуру управління фінансами призначена для 
підтримки роботи функціональної компоненти, і складається з інформаційного, технічного, 
програмного, математичного та іншого  забезпечення. Функціональна компонента контуру 
управління фінансами пов’язана з об’єктом управління (капіталом) і призначена для 
виконання певних функцій управління - планування, облік, аналіз, контроль, регулювання і 
координація. Ефективна взаємодія цих компонент сприятиме якісному управлінню капіталом 
підприємства. Функціональну модель управління капіталом підприємств торгівлі на підставі 
запропонованого контуру «Управління фінансами» розроблено і представлено на рис. 1. 

Ефективне функціонування контуру управління фінансами в інтегрованій 
інформаційній системі управління підприємства торгівлі забезпечується перш за все якісно 
сформованою обліковою політикою щодо капіталу, яка передбачає виокремлення основного 
і додаткового функціоналу. Перший призначено для виконання завдань фінансового обліку і 
забезпечує накопичення інформації на рахунках бухгалтерського обліку, формування 
фінансової звітності за МСФЗ і створення баз даних (БД) в інформаційній системі обліку. 

Другий – для виконання завдань управлінського обліку, і включає додаткові опції 
щодо формування інформації про капітал за різноманітними аналітичними ознаками, і 
допомагає реалізувати ключові завдання управлінського обліку, підготовки  внутрішньої 
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управлінської звітності та контролю, формування баз даних в розрізах, потрібних для 
управляння капіталом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Функціональна модель управління капіталом підприємств торгівлі на базі контуру 
управління фінансами (розробка автора) 

Зобов’язання за облігаціями 

Статутний капітал (зареєстрований, 
неоплачений, оплачений, вилучений) 

Позиковий капітал Власний капітал 
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Цілі і завдання управління капіталом підприємства торгівлі

Функції управління 
капіталом 

Планування 
показників 

функціонування 
капіталу 

підприємства 

Фінансовий та управлінський облік формування, 
розміщення та використання капіталу підприємства 

(основний і додатковий функціонал)

Контроль 
функціонування 

капіталу 
підприємства 

Аналіз капіталу 
підприємства 

Вироблення рекомендацій, координація і регулювання дій щодо 
підвищення ефективності функціонування капіталу підприємства 

Забезпечувальна компонента

Технічне 
забезпечення

Інформаційне 
забезпечення 

Програмне 
забезпечення

Математичне 
забезпечення 

Інше 
забезпечення

Об’єкт управління

Зобов’язання з фінансової оренди (лізингу)

Додатковий капітал

Додатково-вкладений капітал 

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

Короткострокові кредити і позики 

Поворотна фінансова допомога 

Залучений капітал

Поточна кредиторська заборгованість, поточні і довгострокові забезпечення, 
цільове фінансування, відстрочені податкові зобов’язання, доходи майбутніх 
періодів, інші поточні зобов’язання і зобов’язання, що пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

Довгострокові кредити і позики 
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Саме управлінський облік дозволяє отримати розширену інформацію, яка необхідна 
для аналізу формування, розміщення та використання капіталу підприємства, вироблення 
рекомендацій з підвищення ефективності його функціонування і планування показників на 
майбутнє. 

Це підтверджує також і професор І.Б.Садовська, яка вважає , що «всі розрахунки і 
оцінка капіталу для власника і бізнесу для управлінця-менеджера, здійснюються в системі 
управлінського обліку. Фінансовий облік на думку окремих науковців має виконувати 
вищеозначену функцію. Але обмеження облікових стандартів у вигляді фіксованих правил, 
принципів і процедур звужують діапазон можливого виміру і представлення інформації. За 
цифрами, тобто показниками фінансової звітності, ховається якісне розкриття, яке можливе 
при поєднанні не фінансової і фінансової інформації, тобто в системі управлінського обліку» 
[4, с.229].  

Накопичення інформації про капітал, і створення баз даних в інтегрованій 
інформаційній системі управління підприємством торгівлі реалізується за допомогою 
сучасних бухгалтерських програм. Сьогодні для комп’ютеризації бухгалтерського обліку на 
ринку програмних продуктів України пропонуються десятки пакетів програм, які постійно 
оновлюються й удосконалюються.  

Дослідження технічних та методичних можливостей найбільш поширених 
бухгалтерських програм з організації обліку капіталу свідчать про те, що вони 
задовольняють ведення фінансового обліку і орієнтовані на складання фінансової звітності. 
Проте більшість з них слабо адаптовані до потреб управляння капіталом господарюючого 
суб’єкта. Виключенням є програмне забезпечення «Галактика» та «ІТ-Підприємство», які 
мають спеціальні управлінські функції, і відповідають системним концепціям ERP та DSS. 
Разом з тим досліджені програмні продукти частково вирішують проблему отримання 
обліково-аналітичної інформації про стан та зміни капіталу та його складових, і потребують 
розширення функціональних можливостей в частині складання відомостей і реєстрів 
аналітичного обліку, та управлінської звітності. Для модифікації програмних рішень 
управлінського обліку капіталу пропонуємо в інформаційній системі управління 
підприємством: 

– параметрично фіксувати опис облікової політики щодо власного, позикового та 
залученого капіталу з виокремленням основного і додаткового функціоналу; 

– застосовувати для формування робочого плану рахунків обліку капіталу за 
реляційним підходом спеціальний механізм субконто; 

–  використовувати шаблони відомостей аналітичного обліку основних елементів 
власного капіталу (В-ВК1) та позикового капіталу (В-ПК1, В-ПК2, В-ПК3), які 
запропоновані нами; 

– впровадити запропоновані нами формати управлінської звітності про складові 
власного та позикового капіталу для прийняття управлінських рішень (УЗ-ВК1, УЗ-ПК1, УЗ-
ПК2, УЗ-ПК3). 

Практична реалізація технічної підтримки модифікації програмних рішень з 
управлінського обліку (в частині формування відомостей та управлінських звітів) може 
здійснюватися із використанням можливостей електронних таблиць MS Excel. Разом з тим 
вважаємо, що сучасні інформаційні системи мають широкий спектр можливостей для 
задоволення потреб організації обліку, аналізу і контролю капіталу в процесі прийняття 
рішень і можуть бути налагодженні в розширеній конфігурації, яка забезпечить реалізацію 
всіх внесених пропозицій, а також сприятиме створенню розширеної інформаційної системи 
обліку, яка. «є найкращою моделлю не тільки для відображення реальних фактів і подій, що 
відбулися, але й для імітування таких подій для варіантного аналізу та прийняття рішень» [5, 
с. 57]. 

В цілому внесені пропозиції щодо створення інтегрованої інформаційної системи 
управління підприємством торгівлі, формування контуру управління фінансами, 
вдосконалення організації обліку капіталу на базі реляційної моделі та сучасних 
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інформаційних технологій дозволять привести у відповідність існуюче інформаційне 
середовище обліку та потреби управління капіталом.  

 

Література: 
1. Павлова С.В. Шляхи вирішення проблем використання автоматизованих систем управління на 

підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету. – № 4 – 2005. – Ч.2 . Т. 2. – С. 215-
217. 

2. Подмешальська Ю.В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. 
Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2011. – Вип. 33. – 
С. 180-185. 

3. Бєльтюков Є.А., Задорожко Г.І.. Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення 
конкурентоспроможності промислового підприємства / Є. А. Бельтюков, Г. І. Задорожко // Економіка: 
реалії часу . - 2013. - № 2. - С. 228-234.  

4. Садовська І.Б. Капітал-власність і капітал-функція в системі управлінського обліку: інституціональний 
підхід // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний 
технічний університет. Випуск 10 (37). – Ч. 2. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – 
Луцьк, 2013. –  С.220-232. 

5. Куцик П.О. Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному 
управлінні [Електронний ресурс] / П. О. Куцик // Облік і фінанси . - 2013. - № 4. - С. 52-59. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_apk_2013_4_9.pdf. 

 

Shkabriy N.O. 
National Academy of Statistics, Accounting and Auditing (Kyiv) 

 

ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT OF TRANSACTIONS WITH 
PURCHASE AND SALE AGREEMENTS  

 

Шкабрій Н.О. 
Національна академія статистики, обліку і аудиту (м. Київ) 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ 
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
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Кожен вид діяльності зумовлює потребу здійснення комплексу організаційних 

заходів, спрямованих на формування середовища ефективного здійснення діяльності. 
Реалізація стратегії розвитку економіки України на мікрорівні передбачає створення дієвого 
механізму управління господарською діяльністю суб’єктів господарювання для досягнення 
стратегічних завдань, сформованих власниками інвестованих засобів виробництва. 

Дієвим засобом досягнення ефективності договірної політики та реалізації мети 
створення підприємства є раціонально організований внутрішній аудит операцій за 
договорами купівлі-продажу, які опосередковують процес придбання активів, виробництво 
продукції та її продаж. Актуальність даного дослідження підтверджується тим фактом, що за 
даними Єдиного державного реєстру судових рішень України станом на 30.09.2014 р. 
проваджено 562342 справ за спорами, що виникають із договорів купівлі-продажу (категорії 
справ: адміністративні, господарські, кримінальні та цивільні). Ключовими причинами 
виникнення такої значної кількості судових спорів є порушення у веденні договірного 
процесу на підприємствах, відсутність раціональної організації бухгалтерського обліку та 
контролю операцій за договорами купівлі-продажу, зокрема внутрішнього аудиту. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000068�
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624652�
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_apk_2013_4_9.pdf�
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Питання бухгалтерського обліку і господарського контролю процесу придбання та 
відповідних договірних відносин досліджували вітчизняні й зарубіжні вчені: Ю.В. Болотова, 
М.Д. Корінько, В.С. Кивачук, С.Я. Мазо, А.Н. Медведев, О.М. Петрук, М.С. Пушкар, 
М.Л. Пятов, К.В. Романчук, Я.В. Соколов, Т.О. Терентьєва, М.Я. Штейнман, Н.В. Чебанова 
та ін. Не применшуючи значення досліджень попередників, підлягає вивченню питання 
організаційного забезпечення здійснення внутрішнього аудиту процесу придбання на основі 
положень договорів, зокрема за рахунок розробки відповідної договірної політики.  

Інституційна економічна теорія розглядає підприємство як систему договорів між 
внутрішніми та зовнішніми контрагентами. Відповідно, в умовах ринкових відносин у сфері 
господарювання договір відіграє вагоме значення в господарській діяльності (на відміну від 
командно-адміністративної економіки, де його роль була формальною). Підвищення ролі 
договору, наявність  значного обсягу укладених договорів або потенційних до укладання на 
підприємстві, наявність великої кількості судових спорів за договорами обумовлюють 
визначальний вплив умов договорів на об’єкти бухгалтерського обліку та контролю.  

Оскільки діяльність суб’єктів господарювання охоплює цикл процесів, які послідовно 
змінюють один одного (придбання, виробництво, продаж), здійснення дієвого контролю 
операцій за договорами, зокрема аудиту, знаходиться у прямій залежності від організації 
договірного процесу на підприємстві, завдання та складові якої якраз і визначають відповідні 
об’єкти обліку та контролю. Положення договорів купівлі-продажу визначають суттєві 
моменти господарських операцій з придбання активів (кількість, асортимент, якість і 
комплектність товару; гарантійні терміни; терміни поставки; ціна; майнова відповідальність). 
Виникнення різних наслідків для підприємства за умовами договорів купівлі-продажу в 
частині оподаткування операцій, облікового відображення активів і зобов’язань, їх контролю 
обумовлює відповідні вимоги до організації договірного процесу.  

Враховуючи, що визначення сутності поняття «організація» не є предметом даного 
дослідження, за основу його розуміння використано результати досліджень, пов’язаних з 
організацією обліку [1; 2; 3; 4]: під організацією розуміється процес із впорядкування будь-
якої системи задля забезпечення ефективного її функціонування.  

У свою чергу, під договірним процесом розуміється комплекс дій, пов’язаних з 
веденням переговорів, підготовкою проекту договору та його укладанням, виконанням, 
відображенням у бухгалтерському обліку, здійсненням контролю та аналізом виконання [5]. 
Відповідно, організація договірного процесу передбачає формулювання і впровадження 
політики власників засобів виробництва щодо налагодження договірного процесу на 
підприємстві для забезпечення оптимізації впливу договорів на результати діяльності на 
основі відповідної облікової інформації, повнота, достовірність і об’єктивність якої 
підтверджуються в ході аудиту. 

Оскільки операції за договорами купівлі-продажу охоплюють сукупність економічних 
взаємовідносин, що обумовлені змістом договору та передбачають появу активів і 
зобов’язань, сформульовано наступні критерії раціональної організації договірного процесу: 
1) забезпечення в ході проведення аудиту відповідних операцій оцінки ступеня дотримання 
встановлених правил щодо розрахункових відносин і оприбуткування активів; 2) сприяння 
своєчасності та повноті документального оформлення активів і розрахункових операцій; 
3) обґрунтування доцільності здійснення придбання активів з урахуванням господарської 
політики підприємства, визначеної його власниками (засновниками), технології виробництва, 
ринкової кон’юнктури тощо. 

Дані критерії за рахунок їх функціональної реалізації забезпечують відповідне 
формування масиву інформаційних даних для облікового відображення здійснених операцій, 
їх контролю та аналізу. На основі цього визначено, що забезпеченню проведення 
внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу сприяють наступні складові 
організації договірного процесу: 

1. Інформаційне забезпечення суб’єктів внутрішнього аудиту – досягається 
налагодженням процесу обміну інформацією між суб’єктами внутрішнього аудиту та 
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посадовими особами, відповідальними за договірний процес на підприємстві (юрист, 
бухгалтер та ін.), його виконання (відділ постачання, збуту, маркетингу тощо) та ведення 
бухгалтерського обліку; регламентацією правового статусу вказаних суб’єктів.  

2. Технічні засоби та регламенти – передбачають розробку форм договорів, які будуть 
використовуватися підприємством, порядок реєстрації і руху договорів; розробку форм 
внутрішньої звітності за результатами договірного процесу; визначення схеми 
документообігу, порядку інвентаризації ТМЦ і зобов’язань. 

3. Методичні аспекти – вирішення комплексу питань, що не врегульовані чинним 
законодавством і представлені на розсуд суб’єкта господарювання при визначенні суттєвих 
умов договору (умови здійснення гарантійного терміну та умов виконання гарантійного 
ремонту; розміри знижок, які можуть надаватися, штрафів, які можуть стягуватися або 
сплачуватися, обсягу реалізації у натуральних та вартісних вимірниках, ціноутворення 
тощо). 

4. Внутрішній контроль, зокрема аудит, здійснення договірного процесу на 
підприємстві. 

Окреслені складові організації договірного процесу вимагають відповідного 
врегулювання на рівні підприємства у вигляді наказу керівника або положення як 
організаційно-розпорядчих документів (положення про обліку політику, положення про 
договірну політику, положення про внутрішній аудит тощо). У своїй сукупності деталізовані 
на рівні підприємства складові організації договірного процесу повинні сприяти повноті та 
достовірності облікової інформації про придбані активи на основі реалізації ряду завдань: 

- створення гарантій щодо виконання домовленостей між контрагентами (зокрема, 
забезпечення виконання зобов’язання щодо виконання договору купівлі-продажу); 

- отримання економічного ефекту в результаті належним чином оформлених 
договорів; 

- обмеження ризику щодо поведінки сторін договірних відносин; 
- мінімізація випадків спірних ситуацій в ході виконання договорів; 
- створення типової документації, що охоплює інформаційне забезпечення 

договірного процесу.  
Таким чином, окреслені критерії, складові та завдання організації договірного 

процесу на підприємстві є основою і передують здійсненню облікового відображення, 
контролю і аналізу операцій за результатами виконання договорів купівлі-продажу. У свою 
чергу, визначення засад політики власників засобів виробництва щодо налагодження 
договірного процесу на підприємстві повинно узгоджуватися з обліковою політикою та 
можливостями підприємства щодо здійснення контролю вказаних операцій. 

Враховуючи представлене вище розуміння сутності поняття «організація», 
обґрунтовано, що організація внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу 
охоплює вирішення наступних питань:  

1. Вибір суб’єкта (суб’єктів) проведення внутрішнього аудиту вказаних операцій: 
а) на основі виділення на підприємстві в окремому структурному підрозділі групи 
працівників або одного працівника, наділених повноваженнями до проведення внутрішнього 
аудиту; б) розробка порядку залучення зовнішніх аудиторів для виконання відповідних 
завдань; в) поєднання попередніх варіантів (більш детально розглянуто далі). 

2. Забезпечення діяльності визначених суб’єктів на основі формулювання засад 
регулювання процесу внутрішнього аудиту в частині окреслення правового статусу суб’єктів, 
вимог до їх кваліфікації і компетенції, порядку використання результатів аудиту, схеми взаємодії 
з іншими працівниками підприємства. 

3. Вибір умов і засобів технічного забезпечення виконання функцій суб’єктів 
внутрішнього аудиту (технічні засоби, перелік документів із фіксування робочого процесу та 
звітування за результатами роботи, графік обміну документами, перелік відомостей, які 
складають комерційну таємницю тощо). 

4. Розробка з урахуванням договірної і облікової політики підприємства методичного 
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забезпечення роботи внутрішніх аудиторів (алгоритми перевірок і порядок виконання 
окремих завдань). 

5. Забезпечення системи контролю роботи суб’єктів внутрішнього аудиту. 
Вибір суб’єкта (суб’єктів) проведення внутрішнього аудиту за варіантом (а) 

передбачає вирішення питання вибору організаційної структури відповідного підрозділу. З 
урахуванням результатів досліджень О.І. Хоруженко [6, с. 188] адаптовано запропоновані 
структури служби внутрішнього аудиту для забезпечення контролю операцій за договорами 
купівлі-продажу (рис. 1). 
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Рис. 1. Варіанти організаційної структури служби внутрішнього аудиту операцій за 

договорами купівлі-продажу 
 

Перший варіант організаційної структури передбачає наявність у даному підрозділі 
фахівців різних профілів, які в комплексі забезпечують оцінку достовірності облікового 
відображення операцій за результатами договірного процесу. Кожен з фахівців здійснює 
контроль відведеної йому ділянки, надаючи відповідну інформацію старшому внутрішньому 
аудитору.  

Другий варіант більш привабливий для великих підприємств, організаційна структура 
яких є розгалуженою. Даний варіант більш зручний в частині зведення інформації за 
результатами внутрішнього аудиту. Однак така структура не забезпечує взаємозв’язки старшого 
внутрішнього аудитора зі структурними підрозділами підприємства. 

У будь-якому випадку, в умовах конкретного підприємства підрозділ внутрішнього 
аудиту повинен функціонувати на основі досягнення правильного співвідношення 
компетенції і кваліфікації спеціалістів конкретних галузей, аудиторської компетенції та 
навичок, необхідних для виконання процесу аудиту. Оскільки необхідність організації 
внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу індивідуально визначається 
власниками з урахуванням впливу ряду факторів (розміри підприємства, організаційна 
структура, порядок розподілу функцій управління та володіння, прогнозовані економічні 
вигоди від аудиту, наявність компетентного персоналу, фінансово-технічне забезпечення 
тощо), при формуванні штату служби внутрішнього аудиту та розподілі обов’язків її 
працівників необхідно оптимально поєднувати обидва розглянуті варіанти організаційної 
структури.  

Отже, організація внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу за 
представленими складовими у взаємозв’язку з організацією договірного процесу на 
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підприємстві дозволить: 
– досягнути цілей функціонування підприємства, його розвитку в умовах конкурентного 

середовища, своєчасного реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища з 
адаптацією умов функціонування підприємства до них; 

– раціонально зберігати, використовувати та примножувати майно власників, 
інвестованих в підприємство, за рахунок оптимізації договірного процесу та його 
ефективного контролю; 

– своєчасно виявляти та мінімізувати ризики в господарській діяльності підприємства 
на етапі придбання активів з урахуванням відповідних положень договорів купівлі-продажу; 

– підвищити рівень інформаційного обліково-контрольного забезпечення управління 
господарською діяльністю за рахунок досягнення достовірності, повноти та своєчасності 
необхідної інформації. 
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Рассмотрены основные аспекты финансовой децентрализации в рамках реформы местного 
самоуправления в Украине и проанализировано их влияние на уровень бюджетной безопасности. Выделены 
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In the article main aspects of fiscal decentralization by local government reform in Ukraine and their influence 

on the level of fiscal security are considered. The problems of providing budget security of Ukraine in terms of 
aggravation of threats as a result of fiscal decentralization are allocated. 

Key words: budget security, fiscal decentralization, security threats. 
 

Бюджетная безопасность является предпосылкой реализации эффективной 
государственной социально-экономической политики и основой достижения национальных 
интересов. Рациональное использование бюджета как финансовой базы государственного 
регулирования рыночной экономики должно обеспечивать оптимизацию экономических и 
социальных интересов общества, способствовать развитию страны. Поэтому важным 
направлением государственной политики является достижение оптимального состояния 
бюджетной безопасности государства как необходимого условия устойчивого роста 
экономики и реализации национальных интересов. При этом уровень бюджетной 
безопасности государства в значительной степени определяется эффективностью 
бюджетного планирования и управления бюджетными ресурсами на региональном уровне. С 
этой точки зрения актуальным является исследование основных аспектов финансовой 
децентрализации, проводимой в рамках реформы местного самоуправления и 
территориальной организации власти в Украине. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции реформирования 
местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, утвержденным 
распоряжением Кабинета Министров Украины от 18.06.2014 № 591-р, Министерством 
финансов разработаны концептуальные предложения по внесению изменений в Бюджетный 
и Налоговый кодексы Украины. Эти изменения предусматривают осуществление 
децентрализации финансов путем: закрепления на каждом уровне самоуправления 
стабильной доходной базы для реализации их функций; независимого формирования и 
утверждения местных бюджетов; отмены механизма изъятия средств в государственный 
бюджет; расширения расходных полномочий местных органов власти и передачи на 
финансирование из местных бюджетов отдельных бюджетных программ и учреждений, 
которые сегодня финансируются из государственного бюджета. 
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В результате финансовой децентрализации ожидается укрепление материальной и 
финансовой основы местного самоуправления за счет передачи из государственного 
бюджета платы за предоставление административных услуг, государственной пошлины; 
увеличение процента зачисления экологического налога с 35% до 80%; закрепление за 
местными бюджетами стабильных источников - налога на доходы физических лиц по новым 
нормативам (бюджеты городов областного значения, районов - 60%, областные бюджеты - 
15%, бюджет Киева - 20%) и налога на прибыль предприятий частного сектора экономики 
(областные бюджеты - 10%) [1].  

При этом следует отметить, что новые нормативы зачисления в местные бюджеты 
налога на доходы физических лиц уменьшены по сравнению с действующими нормативами. 
По оценкам экспертов, это негативно повлияет на формирование местных бюджетов, так как 
именно налог на доходы физических лиц составил в 2013 г. 70,7% всех поступлений местных 
бюджетов, а в целом в результате проведения реформы местные бюджеты могут 
недополучить почти 6 млрд грн [2]. 

Учитывая сложную политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине 
такой прогноз вполне вероятен, поскольку в 2013 г. доходная часть местных бюджетов была 
выполнена лишь на 93,5%. Основным фактором невыполнения бюджетов считается 
снижение объемов поступлений налога на доходы физических лиц: по этой статье местные 
бюджеты недополучили 5,4 млрд. грн. (7,7% от запланированного объема) [3, с.10]. 
Соответственно, в случае перечисления значительной части этого налога в государственный 
бюджет, как предусмотрено реформой, местные бюджеты недополучат значительный объем 
средств, что приведет к дальнейшему росту потребности в получении бюджетных 
трансфертов. 

Такие изменения можно рассматривать как источник угроз бюджетной безопасности 
Украины, поскольку после проведения реформы из местных бюджетов придется 
финансировать ряд объектов социальной сферы, которые сейчас финансируются из 
государственного бюджета. В свою очередь, это может привести к росту объемов дотаций и 
субвенций, выделенных регионам с низкой налогоспособностью. В течение последних пяти 
лет наблюдается устойчивая тенденция к росту доли межбюджетных трансфертов в 
структуре доходов местных бюджетов - с 46,7% в 2009 г. до 52,4% в 2013 г. 

При этом в Украине в среднем лишь 46% трансфертов, направляемых правительством 
на уровень местных бюджетов в течение 2005-2012 гг, составляют трансферты на общие 
цели (в частности, дотация выравнивания), т.е. средства, которые органы местного 
самоуправления могут распределять и тратить по своему усмотрению. В большинстве же 
стран Европейского Союза такая доля значительно выше. Например, в Германии она 
составляет 95%, в Швеции - 75%, Великобритании - 64%, Польше - 62% [4]. В Украине 
преобладающей является доля межбюджетных трансфертов с целевым назначением 
(субвенции). Эти средства органы местного самоуправления просто перечисляют конечным 
получателям и не могут перераспределять по своему усмотрению. 

Таким образом, трансферты из государственного бюджета останутся значимым 
инструментом финансового распределения и основным источником формирования доходов 
местных бюджетов. В связи с этим можно прогнозировать дальнейшее увеличение значения 
показателя «объем трансфертов из государственного бюджета к ВВП», что негативно 
повлияет на состояние бюджетной безопасности. По нашим расчетам рост значения этого 
индикатора на 1% приведет к снижению интегрального индекса бюджетной безопасности на 
0,171%. 

Также существует вероятность усиления такой угрозы бюджетной безопасности 
государства, как уменьшение поступлений в государственный бюджет и сокращение 
объемов доходной его части, что приведет к увеличению дефицита бюджета. По оценкам 
специалистов, в 2015 г. ресурс местных бюджетов (доходы вместе с трансфертами) составит 
242,2 млрд. грн. при существующем законодательстве и 261,0 млрд. грн. - при условии 
принятия предложенных правительством изменений, произойдет увеличение на 20% по 
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сравнению с нынешним показателем (222,3 млрд. грн.) [5]. Положительно оценивая 
относительное улучшение состояния местных бюджетов, можно прогнозировать 
соответствующее сокращение доходов государственного бюджета вследствие уменьшения 
поступлений по отдельным налогам. В условиях обострения финансово-экономического 
кризиса, возрастания объемов финансирования восстановления инфраструктуры Донецкой и 
Луганской областей и обеспечения граждан, временно переселенных из этих территорий в 
другие регионы Украины, уменьшение доходной части государственного бюджета 
неизбежно приведет к росту бюджетного дефицита. 

О высокой вероятности обострения указанной угрозы свидетельствует увеличение 
дефицита государственного бюджета в 2013 г. на 11,1 млрд. грн. или на 21% по сравнению с 
предыдущим годом. Дефицит государственного бюджета составил 64,7 млрд. грн., что 
составляет 92,5% предельного размера, установленного Законом о Государственном 
бюджете Украины на 2013 год. При этом в 2013 г. заимствования в государственный бюджет 
осуществлены в размере 160,8 млрд. грн. (103,8% от годового плана), из них внешние 
заимствования - в сумме 51,9 млрд. грн., или 109,7% планового объема [3, с.11]. 

Учитывая существующую устойчивую тенденцию к увеличению объемов внешних 
заимствований, которые используются на погашение дефицита государственного бюджета, 
можно ожидать снижения уровня бюджетной безопасности. Ухудшение показателя 
«покрытие дефицита сводного бюджета за счет внешних заимствований» происходило на 
протяжении последних пяти лет - этот показатель увеличился с 26,9% до 79,8% и почти в 2,5 
раза превышает пороговое значение (30%). При этом заметим, что интегральный индекс 
бюджетной безопасности достаточно чувствителен к воздействию этой угрозы. Увеличение 
покрытия дефицита сводного бюджета за счет внешних заимствований на 1% приводит к 
снижению интегрального показателя бюджетной безопасности на 0,126%. 

Таким образом, финансовая децентрализация, которая заключается в 
перераспределении функций, финансовых ресурсов и ответственности за их использование 
между центральными и локальными уровнями управления, может осуществлять 
неоднозначное влияние на уровень бюджетной безопасности. Положительное влияние будет 
проявляться в снижении уровня централизации бюджетной системы, активизации 
экономических процессов, в частности, за счет оживления предпринимательской 
деятельности в регионах и вывода из теневого сектора части прибыли предприятий. Среди 
негативных последствий следует отметить обострение проблем, связанных с формированием 
доходной части местных и государственного бюджетов. В связи с этим выделим основные 
угрозы бюджетной безопасности. Во-первых, уменьшение объемов налоговых поступлений в 
местные бюджеты, увеличение трансфертов из государственного бюджета и усиление 
вследствие этого зависимости местных бюджетов от государственного. Во-вторых, 
сокращение доходов государственного бюджета в результате перераспределения налоговых 
поступлений в пользу местных бюджетов может привести к росту дефицита 
государственного бюджета и увеличению доли внешних заимствований в его 
финансировании. 
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КВАЗІ-ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ 
  
У статті розкрито досвід запровадження екологічних податків у світі, проаналізовано причини їх 

віртуальності та низьку практичну роль у покращенні глобальної екологічної ситуації. Розглянуто 
невідповідність екологічних податків цілям та завданням антивуглецевої політики.   

Ключові слова: екологічні податки, сталий низьковуглецевий розвиток, вуглецеві викиди, 
антивуглецева політика. 

 

The article describes the experience of introducing environmental taxes in the world, analyzes the reasons for 
their virtuality and low practical role in improving the global environmental situation. The author reveals the 
discrepancy between environmental taxes and the goals and objectives of anti-carbon policy. 

Key words: environmental taxes, low carbon sustainable development, carbon emissions, anti-carbon policy. 
 

У сучасних умовах глобалізації в шкалі цінностей на перший план виходить 
екологічний добробут. Яскравим прикладом такої переоцінки цінностей може бути 
запровадження екологічних податків, які покликані економічно і фінансово впливати на 
екологічно шкідливу діяльність суб’єктів господарювання. 

Спроби запровадження екологічних податків робились ще на початку ХХ ст. Одним з 
перших цією проблемою зайнявся відомий англійський економіст Артур Пігу. Він зауважив, 
що фірма-виробник створює забруднення, як побічний продукт максимізації свого прибутку, 
при цьому сама не «страждає» від цього. Витрати від забруднення приймають на себе інші 
суб’єкти і суспільство загалом, у вигляді погіршення середовища проживання, ризиків для 
здоров’я, зниження продуктивності праці і т.д. [1, с. 26]. 

У 90-х роках ХХ ст. в окремих високорозвинених країнах Європи почались екологічні 
податкові реформи. Зокрема в Данії, Фінляндії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Норвегії, 
Швеції, і Великобританії. Досвід цих країн засвідчив, що фінансовий масштаб екологічних 
податків невеликий і змінюється від незначного в Італії та Великобританії до більш значного 
в Данії. Причиною обмеженості податкових зрушень є прагнення зберегти вільну 
конкуренцію в промисловості і уникнути зайвого оподаткування енергоспоживаючих 
секторів економіки [2, с. 42]. 

На початку ХХІ ст. у зв’язку із актуалізацією антивуглецевої політики знову 
заговорили про необхідність екологічної податкової реформи. По-перше, зросло 
усвідомлення того, що оподаткування природних ресурсів є сильним стимулом зменшення їх 
споживання, скорочення викидів вуглецю і мотивацією для модернізації підприємств. По-
друге, ставало все більше очевидним, що акумуляція доходів від екологічних податків 
створює вагомі фінансові можливості для розвитку безвуглецевих виробництв [3]. 

Проведені дослідження показали, що на сучасному етапі екологічні податки 
відіграють поки що більше віртуальну, ніж фактичну, екологічну, природозахисну роль. 
Фактично екологічні податки у більшості країн ще не є такими в повному розумінні. 
Квазілізм (несправжність) екологічних податків очевидна як з теорії, так і з практики їх 
застосування. З цього приводу заслуговують на увагу відповідні аргументи. 

Перше. Розходження між теоретичним визначенням екологічних податків та їх 
практичним змістом і спрямуванням. Дослідження показують, що переважна більшість 
дослідників при визначенні екологічних податків базу оподаткування пов’язують з 
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екологією, з навколишнім середовищем. «Екологічні податки – це податки, база стягнення 
яких чинить специфічний, негативний вплив на навколишнє середовище [3; 4; 5].  

Але фактично в структурі надходжень екологічних податків в ЄС 74,7% припадає на 
енергетичні податки, база оподаткування яких має опосередковане відношення до нанесення 
шкоди навколишньому середовищу. Ще 20,9% надходжень екологічних податків припадає 
на транспортні податки, база оподаткування яких теж має опосередковане відношення. І 
лише дуже незначна частка екологічних податкових надходжень (4,4%) припадає на податки 
на забруднення та ресурсокористування. Отже оцінка несправжності (квазілізму) нині 
діючих в ЄС екологічних податків становить 95,6%, а справжність становить менше 4,4%. 
При цьому частина податкових надходжень від шкідливих викидів і того менша.  

Друге. Розходження між теоретичним визначенням мети екологічних податків та їх 
фактичним впливом на навколишнє середовище. У більшості визначень екологічних 
податків дослідники акцентують увагу на їх екологічному призначенні [3; 5]. Хоча чимало 
дослідників вбачає в екологічних податках ефективний інструмент саме для стимулювання 
зниження шкідливих викидів [6; 7; 8; 10]. 

Однак насправді, як показують дослідження, у переважній більшості випадків, 
запровадження екологічних податків не справляє належного впливу на інтенсивність та 
рівень вуглецевих викидів (у співвідношенні до ВВП). Так, розв’язання економетричних 
моделей парної кореляції показало, що такий зв’язок або дуже слабкий, або зворотній. 
Результати дослідження показали, що в групі країн, яка має середній рівень інтенсивності 
викидів вуглецю до ВВП, рівень екологічних податків до ВВП найвищий. Водночас група 
країн, яка має низький та високий рівень інтенсивності викидів вуглецю до ВВП має низький 
рівень екологічних податків до ВВП (рис. 1). 

 
Рис. 1. Групування країн за рівнем викидів вуглецю до ВВП та рівень екологічних податків 

до ВВП 
Розроблено за даними Eurostat, 2013 [9] 
 

Теоретично і статистично інтенсивність викидів вуглецю і рівень податків мають 
пряме відношення до ВВП. З одного боку, ВВП корелює з викидами вуглецю через спожиті 
енергоносії та енергоємність економіки. А з другого – податкові надходження є важливою 
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складовою ВВП. Отже відсутність залежності між рівнем інтенсивності викидів вуглецю до 
ВВП та рівнем екологічних податків до ВВП свідчить про те, що податкова база цих податків 
практично не зв’язана з викидами вуглецю. Тобто сплата екологічних податків в такому 
змістовному наповненні, як вони сьогодні є в країнах СЄ, не забезпечує реалізації глобальної 
антивуглецевої політики – випереджаючого скорочення викидів вуглецю над зростанням 
економіки (ВВП). 

Третє. Розходження між теоретичними установками щодо спрямованості коштів, 
отриманих від екологічних податків та фактичними напрямами їх використання. У більшості 
розвинених країн склалась ситуація, коли на екологічні цілі використовується лише від 10 до 
30% надходжень коштів від екологічних податків. Наприклад, за свідченням В.Костеріна в 
Німеччині 90% коштів, які надходять від екологічних податків використовується для 
зниження податків на працю і доходи фізичних осіб». Отже лише 10% коштів зібраних 
екологічними податками йде на екологічні цілі. Дещо краща ситуація у Данії, де за 
свідченням В.Костеріна, до 30% коштів, отриманих від екологічних податків держава 
повернула підприємствам у вигляді грантів на впровадження енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій. Подібне практикується і в Нідерландах [8, с. 5]. 

З другого боку, у більшості країн ЄС видатки на екологізацію економіки 
покриваються за рахунок екологічних податків не більше як на 10-20% [3; 10; 11; 12]. Отже 
виходить парадоксальна ситуація: з одного боку, екологічні податки спрямовуються на 
зниження податкового навантаження на доходи населення, а з другого – екологічні податки 
покривають лише 5-10%, максимум 20% витрат на екологізацію економіки, а решта коштів 
береться з інших податків, у т.ч. з доходів населення. Отже має місце перехресне 
бюджетування коштів, отриманих з різних податків. Цей парадокс є наслідком 
несправжності (квазілізму) екологічних податків. 

Четверте. Встановлення екологічних податків без будь-якої узгодженості з рівнем 
екологічного навантаження на економіку. Це добре видно із порівняння рівня податків та 
інтенсивності викидів вуглецю до ВВП (рис. 2). 

 
Рис. 2. Групування країн ЄС за рівнем вуглецеємності ВВП та рівень екологічних податків  

на 1 т викидів 
Розроблено за даними Eurostat, 2013 [9] 
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Отже, чим вище рівень вуглецеємності ВВП, тим менша сума загальних екологічних 
податків та тонну викидів, у т.ч. податків за забруднення та ресурсовикористання. 

У всіх досліджуваних країнах, які ввели податок на вуглець, основною причиною 
цього є прагнення зменшити вуглецеві викиди з метою вирішення проблеми зміни клімату 
шляхом створення системи стимулювання виробників та споживачів.  

Тим часом екологічні податки на пряме забруднення атмосфери становить всього 
4,4% від загальної суми екологічних податків, менше 0,3% від загальної суми всіх податків 
та 0,1% від ВВП. Це дуже мізерна сума податків, яка практично не відчувається. Основна 
частина податків (більше 95,6%) має не пряме, а опосередковане відношення до викидів і 
спрямована не стільки на скорочення, як на стримування забруднення навколишнього 
середовища. Отже сфера застосування, власне антивуглецевого податку залишається дуже 
обмеженою.  

Нарешті важливою умовою досягнення подвійного ефекту є забезпечення цільового 
використання доходів від екологічних податків, що істотно збільшує перший (екологічний) 
дивіденд, хоч і дещо звужує рамки другого (економічного) дивіденду. Тим не менше 
фінансування з джерел екологічного податку може замістити певні втрати вуглецеємних 
секторів економіки нарощуванням низьковуглецевих секторів. 

В результаті дослідження сформульовані висновки щодо безпосередньої адекватності 
(відповідності) екологічних податків цілям і завданням антивуглецевої політики.  

Перше. Слабка прив’язаність більшості податків до прямих обсягів шкідливих 
викидів в атмосферу та опосередкованість їх впливу на поліпшення навколишнього 
середовища. 

Друге. Відсутня системність у підходах до формування екологічних податків в країнах 
і між країнами, переважає фрагментарність і локальність їх застосування. 

Третє. Дуже низька частина коштів, отриманих від екологічних податків, 
використовується саме на екологічні цілі, особливо на фінансування енергоконверсії. 

Четверте. Безсистемність використання коштів екологічних податків в різних 
країнах і з різних джерел.  

П’яте. Велика розпорошеність і розбіжність у податках (податкових базах, ставках, 
процедурах, спрямуваннях податкових надходжень) між різними країнами. 

З наведених аргументів і висновків очевидне узагальнене заключення, що нині діючі 
екологічні податки за своєю теоретичною суттю і практичним змістом поки що є 
квазіекологічними (тобто несправжніми) податками. Квазілізм (несправжність) екологічних 
податків носить як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Об’єктивний полягає в тому, 
що суспільство очевидно не могло зразу підійти до оригінального розв’язання цієї проблеми, 
і цьому передувала низка поетапних, проміжних, половинчастих рішень. Суб’єктивність 
квазілізму екологічних податків полягає у політизації та соціалізації процесу екологізації 
податкової системи та появі відповідного наукового обґрунтування такого розвитку подій. 
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Несовершенство налоговой системы длительное время остаются одним из ключевых 
сдерживающих факторов, негативно влияют на предпринимательский климат Украины и 
сдерживают поступления инвестиций. Это подтверждается и крайне низкими оценками 
мировых рейтинговых агентств благоприятности государственной налоговой политики в 
Украине, и отрицательной мнением отечественного предпринимательства, и слабыми 
показателями инвестиционной активности. 

Активная предпринимательская деятельность является одним из важнейших факторов 
экономического роста в Украине и повышения социально-экономических показателей 
государства. Возникновение прибыли предприятий становится поводом уплаты налоговых 
обязательствам перед бюджетом в виде налога на прибыль. Поэтому вопросы анализа ставок 
этого налога, как одного из элементов системы налогообложения, является актуальным как в 
теоретическом, так и в практическом аспекте. 
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Так, в некоторые плательщиков налога на прибыль предприятий применяются 
налоговые каникулы сроком на 5 лет с 1 апреля 2011 по 1 января 2016. К такой группе 
субъектов налогообложения относятся:  

 субъекты хозяйствования, которые созданы после 01.04.2011 г., За исключением 
субъектов, которые окажутся созданными путем реорганизации, приватизации и 
корпоратизации;  

 действующие предприятия, в которых за последние 3 года ежегодный объем доходов 
не превышает 3 млн. грн., а среднесписочная численность работников не превышала 
20 человек;  

 предприятия, которые были плательщиками единого налога и у которых за последний 
календарный год объем выручки не превышает 1 млн. грн., а среднесписочная 
численность работников составляет до 50 человек [2]. 

Таблица 1 
Влияние снижения ставки налога на уровень налоговой нагрузки на плательщиков 

Уменьшение налоговой нагрузки по сравнению с 
прошлым периодом базовым периодом (2010) Период 

Обязательства 
перед бюджетом на 
каждые 100 грн. 

прибыли 
на каждые 100 грн. 

прибыли 
% 

на каждые 100 грн. 
прибыли 

% 

2010 25 0 0 -  
2011/2012 19 6 24 6 24 
2013/2014 18 1 5, 26 7 28 

2015 17 1 5,56 8 32 
2016 16 1 5,88 9 36 

Источник: составлено автором на основе источника [1, 6] 
 

Видим, что в 2016, по сравнению с 2010, обязательства перед бюджетом на каждые 
100 грн. прибыли уменьшатся на 9 грн. Другими словами, налоговая нагрузка на 
плательщиков от налогообложения налогом на прибыль благодаря снижению ставки налога 
от 25% до 16% уменьшится на 36%. 

Такое постепенное снижение налоговой ставки в любом случае приведет к снижению 
налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Однако это снизит 
исключительно фискальное напряжение, которое в свою очередь уменьшит налоговые 
поступления в доходную часть бюджета при таком же уровне уплаты налога.  

Такого баланса между уровнем налоговой нагрузки и фискальными интересами 
государства необходимо соблюдать, особенно по тем налогам, которые являются самыми 
неблагоприятными для плательщиков, в том числе и налог на прибыль. Теоретические 
исследования показывают, что постепенное снижение давления этим налогом плательщиков 
способствовать оживлению предпринимательской и производственной деятельности, 
созданию новых рабочих мест, пропорциональному увеличению совокупного спроса и 
предложения. Практические результаты данных мероприятий не вызывают сомнения, но 
требуют перед их введением дальнейших детальных исследований [5]. 

Такая ситуация, позволяет сделать выводы, которые касаются возможных 
альтернативных и не классических способов оптимизации налоговых взаимоотношений 
государства и налогоплательщиков. Поэтому вопрос о дифференциации и шедулирования 
определенных налогов и их ставок становится весьма актуальным. Ниже представлена 
базовая схема возможного разделения ставки налога на прибыль в зависимости от размера 
предприятия. 

Базовая ставка для: 
Малого бизнеса Среднего бизнеса Большого бизнеса 

-Льготы +Надбавки 
Фактическая ставка налога 

Рис.1. Дифференциация налоговой ставки в зависимости от размера предприятия 
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Такая система позволит предприятиям получать налоговые льготы, не по типу вида 
предпринимательской деятельности, а по уровню внедрения инновационных, экологических 
систем, по модернизации основных средств. Такая модель может быть использована как 
единоразово в конкретных отчетный период, так и действовать на постоянной основе. 

Для получения более быстрых последствий от внедрения дифференциации 
необходимо точно очертить точные границы получения льгот. Учитывая нынешнее 
состояние основных фондов предприятий, а также общий уровень развития в разрезе 
среднестатистического предприятия в Украине, можно предложить такие условия получения 
как минимум единоразовой льготы в большом размере или получения налоговой скидки в 
долгосрочной перспективе с разделением ее на соотношения в процессе оплаты по отчетным 
периодам по следующим пунктам: 

1. Обновление основных фондов (машин, оборудования, технологических систем); 
2. Внедрение энергосохраняющих технологий; 
3. Использование мировых технологий и технических условий производственного 

процесса учитывая экологические закрытые системы производства, которые 
позволяют уменьшить влияние «грязных» производств на экосистемы; 

4. Применение инноваций в оборудовании, а также инновационных технологический и 
технических возможностей; 

5. Социальная направленность деятельности больших предприятий как основного 
источника усиления охраны труда работников (дополнительная страховка, постройка 
социальных учреждений для работающих на предприятии…) 
Примером шедулированой системы налогообложения есть Великобритания, где почти 

все основные налоги шедулированы и дифференцированы в зависимости от вида 
деятельности (налог на прибыль), финансового состояния плательщика, вида дохода (налог 
на доходы физических лиц). Для налога на прибыль существует 6 шедул в зависимости от 
источника доходов [4]. 

По моему мнению, Украина должна перенять опыт Великой Британии, о 
налогообложении прибыли предприятий шедулярним способом, тесть, разделяя источники 
дохода в зависимости от вида деятельности. Таким образом, можно уменьшить налоговую 
нагрузку на предприятия, а также равномерно разделить ставку налога в зависимости от 
дохода, а значит больше проконтролировать сами источники поступлений, тесть сделать 
предпринимательство более прозрачным. 

Наибольшие изменения в механизме налогообложения прибыли происходили в 
период мирового финансового кризиса 2007-2009 и продолжаются до сих пор. В указанный 
период все без исключения страны ЕС пересмотрели свои позиции об отказе от льготного 
налогообложения. Это нашло отражение не только в дальнейшем снижении уровня 
налогообложения прибыли предприятий, но и во внедрении обновленных инструментов 
налогового стимулирования деловой активности субъектов хозяйствования. Многие 
европейские страны используют налоговые поощрения в качестве «благодарности» 
предприятиям за их активное участие в социально-экономической жизни страны [3]. 
Поскольку этот процесс является административно весьма сложным, он должен показать 
результат только в долгосрочной перспективе. 

В отличие от отечественной практики, механизм налогообложения прибыли 
юридических лиц в мировой практике активно используется для регулирования социально-
экономических процессов. Совершенствования взимания налога на прибыль в Украине 
должно не только учитывать мировой опыт, но и особенности отечественной экономики.  

Целесообразным является применение следующих мер: уменьшать уровень 
налогообложения прибыли предприятий реального сектора экономики до уровня этого 
налога в странах-членах ЕС; предусмотреть стимулирующие рычаги налогообложения 
прибыли для предприятий малого и среднего бизнеса; продвигать налоговое стимулирование 
инновационно-инвестиционных процессов; предусмотреть стимулы по уплате налога на 
прибыль путем применения льгот для уменьшения ставки налога на прибыль. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ 
РЕАЛІЇ 

 

Проаналізовано досвід екологічного оподаткування у країнах Європейського Союзу, уточнено об’єкти 
та базу оподаткування екологічними податками. Досліджено основні тенденції в екологічному оподаткуванні 
в країнах ЄС-28. Визначено, що енергетичні податки посідають значне місце в структурі екологічних 
платежів. Розглянуто прояв регулюючої функції податків на енергоносії. Проведено порівняння з діючою 
системою екологічного оподаткування в Україні. 
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The experience of environmental taxation in the European Union was analyzed, objects and the tax base of 
environmental taxes have been established. A study was made of the basic trends in environmental taxation in the EU-
28. The place of energy taxes in the structure of environmental charges were determined. The manifestation of the 
regulatory function of energy taxes has been considered. A comparison was made with the existing system of 
environmental taxation in Ukraine. 

Key words: Еco-labor tax reform, Environmental taxation, Energy taxes, Transport taxis, Taxes on Pollution / 
Resources, regulatory function of taxation, Implicit tax rate on energy ITR. 

  
В 1990 році низка країн Європи, а саме: Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, 

Норвегія, Велика Британія, Фінляндія, Швейцарія та Швеція, запровадила еколого-трудову 
реформу (Еco-labor tax reform), яка полягала в перенесенні податкового навантаження з праці 
та капіталу на забруднення та виснажливе використання природних ресурсів. Фіскальні 
наслідки введення нових видів екологічних податків, наприклад, податку на викиди 
діоксидів карбону та сірки, податку на зміну клімату (на CO2), податку на комерційне та 
промислове використання природного газу, вугілля, зрідженого нафтового газу, податку на 
електроенергію, податку на захоронення відходів, та підвищення ставок існуючих 
екологічних податків нейтралізувалися шляхом здійснення компенсаційних заходів, а саме: 
зменшення ставок внесків до фондів соціального захисту та прибуткового податку громадян, 
фінансування освіти для робітників та надання грантів на капітальні інвестиції у 
енергозберігаючі заходи. 
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Нині в країнах ЄС значна роль також відводиться екологічному оподаткуванню, 
оскільки воно є не тільки дієвим фіскальним інструментом, а й виконує регулюючу функцію 
шляхом обмеження шкідливого впливу економічних суб’єктів на навколишнє природне 
середовище і вирішення багатьох екологічних проблем, стимулюючи тим самим 
інноваційний розвиток економіки.  

Слід зазначити, що під екологічними (Environmentally related taxes) розуміють 
податки, база оподаткування яких є фізичною одиницею або її відповідником та має 
доведений, конкретний негативний вплив на навколишнє середовище [1, c. 39]. 

З метою уніфікації національного законодавства країн членів ЄС екологічні податки 
було систематизовано в такі групи: податки на енергоносії (Energy taxes), транспортні 
податки (Transport taxis), а також податки на забруднення та ресурси (Taxes on Pollution / 
Resources) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Об’єкти та база оподаткування екологічними податками в ЄС* 

Енергія 
(включаючи 
паливо для 
транспорту) 

- Енергетичні продукти для транспортних цілей (неетилований бензин, етилований 
бензин, дизель, зріджений нафтовий газ, природний газ, гас і мазут); 
- Енергетичні продукти для стаціонарних цілей (легкий мазут, мазут, природний газ, 
вугілля, кокс, біопаливо, споживання електроенергії та виробництво, споживання 
централізованого теплопостачання та виробництво, інші енергетичні товари);  
- Парникові гази (вміст вуглецю в паливі, викиди парникових газів). 

Транспорт 
(виключаючи 
паливо для 
транспорту) 

- Імпорт або продаж автотранспорту; 
- Реєстрація або використання автомашин;  
- Використання доріг;  
- Витрати, пов'язані з перевантаженістю; 
- Інші види транспорту (кораблі, літаки, залізниці тощо);  
- Квитки і квитки на літак;  
- Страхування автомобіля (за винятком загальних страхових податків). 

Забруднення 

- Викиди в атмосферу;  
- Озоноруйнівні речовини; 
- Стоки в воду; 
- Номери для точкових джерел забруднення води (пестициди, штучні добрива, органічні 
добрива); 
- Поводження з відходами  (збір, переробка або утилізація; індивідуальні продукти 
(упаковка, тара для напоїв, акумулятори, шини, мастильні матеріали);  
- Шум (зльоти і посадки літаків). 

Ресурси 

- Водозабір;  
- Збір біологічних ресурсів (деревина, мисливство та  рибальство);  
- Видобуток сировини (корисні копалини, нафта і газ);  
- Зміни ландшафту і вирубка дерев. 

*Джерело: складено автором за даними [2] 
 

В Україні з прийняттям Податкового кодексу з 2011 року відбулася трансформація 
збору за забруднення навколишнього середовища в екологічний податок, об’єктами та базою 
оподаткування якого є (1) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами; (2) обсяги та види забруднюючих речовин, 
які скидаються безпосередньо у водні об’єкти; (3) обсяги та види (класи) відходів, що 
розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах; (4) обсяги та види 
палива, реалізованого податковими агентами; (5) обсяги та категорії радіоактивних відходів, 
що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово 
зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; (6) 
обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок 
(атомних електростанцій) [3]. 

Крім того, в Україні діють й інші платежі екологічного характеру, що регулюють 
використання природних ресурсів, електроенергії та експлуатацію транспортних засобів. Але 
за структурою ПК вони не є складовими екологічного податку, що не відповідає класифікації 
екологічних податків за європейськими стандартами. Отже, в країнах ЄС запроваджено 
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більш широкий спектр екологічних податків та значно розширена база екологічного 
оподаткування.  

Загальні тенденції динаміки податкових доходів з екологічних податків в країнах ЄС 
наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка податкових доходів з екологічних податків за 2003-2012 рр.* 

*Джерело: складено автором за даними Євростату [4] 
 

В країнах ЄС-28 податкові надходження з екологічних податків збільшилися у 2012 
році на 7677 млн. євро або на 2,5% порівняно з 2011 роком; в країнах Єврозони EA-18 
збільшення відбулося на 3130 млн. євро або на 1,4%. 

Як видно з рис. 2, середньозважена частка екологічних податків у ВВП у країнах ЄС-
28 після падіння в 2002-2008 рр. зросла і залишається відносно стабільною на рівні 2,4% 
протягом 2009-2012 рр. Тенденції в країнах Єврозони EA-18 в цілому аналогічні, але частка 
екологічних податків нижча для цієї групи країн і становить 2,3% у ВВП. 

 
Рис. 2. Частка екологічних податків у ВВП за період 2003-2012 рр.* 

*Джерело: складено автором за даними Євростату [1] 
 

Необхідно відмітити про наявність значних розбіжностей у величині, структурі та 
тенденціях екологічного оподаткування між країнами членами ЄС. Найвищі показники 
частки екологічних податків у ВВП в 2012 році спостерігалися у Данії (3,9%), Словенії 
(3,8%) і Нідерландах (3,6%), найнижчі зареєстровано у Іспанії (1,6%), Литві (1,7%) та 
Словаччині (1,8%). 

В Україні екологічне оподаткування характеризується низьким фіскальним 
значенням. Так, надходження до Зведеного бюджету України в 2011 р. склали 2706,7 млн. 
грн., що відповідає 0,25% ВВП, у 2012 р. – 2858,7 млн. грн., або 0,2% ВВП, у 2013 р. – 3916,4 
млн. грн., або 0,27% ВВП.  

Структура екологічних податків в 2012 р. в країнах ЄС-28 така: податки на 
енергоносії становлять 75% екологічних податкових надходжень, в т.ч. податки на паливо 
для транспортних засобів складають більше ніж три чверті; непаливні транспортні податки – 
21% і податки за забруднення та використання ресурсів – 4% (рис. 3).  
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Рис. 3. Структура екологічного оподаткування в країнах ЄС-28 у 2012 році* 

*Джерело: складено автором за даними Євростату [4] 
 

Структура екологічного податку в Україні відрізняється від країн ЄС, так в 2012 р. 
понад 68% становлять платежі за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від 
стаціонарних та пересувних джерел забруднення, 28% – за розміщення відходів, 4% – за 
скиди забруднюючих речовин у водойми [5]. 

Розглядаючи еволюцію структури екологічних податків в країнах ЄС за період 2000-
2012 рр., можемо стверджувати, що майже для всіх країн в системі екологічних платежів 
переважають енергетичні податки, які є важливим джерелом доходів бюджету та 
інструментом впливу на використання енергії й відповідно на зміну клімату і забруднення 
повітря. 

На початку еколого-трудової реформи деякі країни ЄС використовували податки на 
енергію в якості фіскального інструмента, а не як регулюючий інструмент екологічної 
політики. Відповідно до цього показник частки екологічного податку в загальному обсязі 
податкових надходжень характеризує лише їх фіскальне значення, та не є інформативним в 
тих випадках, коли необхідно виявити пріоритетність політики з охорони навколишнього 
середовища. Високий рівень показника може бути результатом або високої податкової 
ставки, або наслідком великої податкової бази по відношенню до ВВП, що може бути 
ознакою неефективного використання ресурсів в країні. Отже, цей показник може 
сформувати спотворене уявлення щодо мети екологічної політики в країні. 

Вважаємо, що прояв регулюючої функції екологічного оподаткування в частині 
енергетичних податків характеризує неявна ставка податку на енергію (Implicit tax rate on 
energy, ITR), яка визначається як відношення доходів від енергетичного податку до кінцевого 
споживання енергії, розрахованими за календарний рік. Кінцеве споживання енергії включає 
енергію, використану в транспорті, промисловості, торгівлі, сільському господарстві, 
державному управлінні та домашніх господарствах, за виключенням енергетичного сектору. 
Цей показник не залежить від розміру податкової бази і, відповідно, забезпечує більш 
надійний вимір рівня ефективного взаємозв’язку оподаткування з навколишнім 
середовищем. 
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Зазначимо, що ITR на енергію розглядає в рівній мірі всі види споживання енергії, 
незалежно від їх впливу на навколишнє середовище (одиниця електроенергії, що вироблена 
на ГЕС, має таку ж вагу індикатора, як і одиниця енергії, що вироблена з вугілля). Тому, 
уряди багатьох країн знижують податкові ставки на поновлювані джерела енергії або взагалі 
звільняють від оподаткування, стимулюючи перехід від вичерпних до екологічно чистих 
альтернативних джерел енергії. Таким чином, країни з великою часткою поновлюваних 
джерел енергії мають нижчий ITR на енергію, ніж ті, які спираються на вуглецеві джерела 
енергії. 

Середнє значення показника ITR на енергію для країн ЄС-28 в 2012 р. становило 
172,78 євро за тону нафтового еквіваленту, при чому максимальне значення має Данія 303,61 
євро/тону, мінімальне – Словаччина 47,52 євро/тону [6]. 

Досвід європейських країн упровадження податків на енергію, що отримується за 
традиційними технологіями з вичерпних джерел енергії, та надання податкових пільг на 
альтернативне виробництво енергії з необмежених джерел сонця та вітру, що в свою чергу 
підтримує залучення інвестицій у розвиток енергозберігаючих технологій, є корисним для 
України. Але враховуючи кризову ситуацію щодо енергетичних ресурсів, яка склалася нині, 
велику енергоємність та ресурсозалежність української економіки, питання розширення бази 
енергетичних податків потребує додаткових наукових пошуків. 

Разом з тим слід приділити значну увагу перегрупуванню об’єктів екологічного 
оподаткування, з метою уніфікації податкового законодавства України та ЄС. Наприклад, 
виділити в окрему групу еко-енергетичні об’єкти оподаткування.  

Отже, враховуючи, що екологічне оподаткування є вагомим інструментом впливу на 
навколишнє природне середовище, а також важливим джерелом доходів бюджету, необхідні 
трансформації в системі екологічного оподаткування шляхом введення додаткових об’єктів 
оподаткування та запровадження системи стимулів для екологічної модернізації 
підприємств, впровадження інноваційних технологій, що спрямовані на безпечне природо- та 
ресурсокористування.  
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Consider the types and forms of tax planning in the implementation of the tax potential of the country and 
regions, shown in the context of the tax system that tax planning should be implemented taking into account the 
regional characteristics that reflect differences in areas of economic and fiscal capacity.  

Key words: tax planning, tax capacity, tax revenue, tax base, tax optimization, financial planning, innovative 
development. 

 

Poзглянутi види та фopми пoдаткoвoгo планування в pеалiзацiї пoдаткoвoгo пoтенцiалу кpаїни та 
pегioнiв, пoказанo в poзpiзi системи oпoдаткування щo пoдаткoве планування має pеалiзoвуватися з 
уpахуванням pегioнальних oсoбливoстей, щo вiдбивають вiдмiннoстi теpитopiй з екoнoмiчнoгo i пoдаткoвoгo 
пoтенцiалу.  

Ключoвi слoва: пoдаткoве планування, пoдаткoвий пoтенцiал, пoдаткoвi дoхoди, пoдаткoва база, 
oптимiзацiя oпoдаткування, фiнансoве планування, iннoвацiйний poзвитoк.  

 

В умoвах пoдoлання фiнансoвo-екoнoмiчнoї кpизи в Укpаїнi неoбхiднo вжити всiх 
захoдiв, щoб система oпoдаткування спpияла стpуктуpнiй пеpебудoвi, сталoму iннoвацiйнo-
iнвестицiйнoму poзвитку екoнoмiки, i цьoму багатo в чoму спpиятиме визнання «де-юpе» 
пoдаткoвoгo планування, щo дoзвoляє стимулювати пiдпpиємцiв, з oднoгo бoку, i 
забезпечити вiдпoвiднi пoтpебам деpжави в пoдаткoвих надхoдженнях дo бюджетiв piзних 
piвнiв, з iншoгo.  

Система oпoдаткування Укpаїни не пoвинна являти сoбoю «пеpевеpнуту пipамiду» з 
пеpевагoю деpжавних пoдаткiв, а спиpатися на пoдаткoвий пoтенцiал, який базується на 
екoнoмiчних пoтенцiалах Укpаїни та її pегioнiв, застoсoвувати чiткo налагoджену систему 
пoдаткoвoгo планування: пoдаткoве планування на макpo, на мезo i мiкpo piвнях. 

Взаємoдiя пoдаткoвoгo планування та системи oпoдаткування пеpедбачає, щo пoдатки 
пoвиннi pегулювати i стимулювати iннoвацiйний poзвитoк великoгo, сеpедньoгo i малoгo 
бiзнесу, здiйснювати стpуктуpну пеpебудoву укpаїнськoї екoнoмiки, пеpеpoзпoдiл 
пoдаткoвих дoхoдiв.  

Метoю дoслiдження є висвiтлення та теopетичне oбґpунтування неoбхiднoстi 
викopистання piзнoвидiв i фopм пoдаткoвoгo планування в pеалiзацiї пoдаткoвoгo пoтенцiалу 
деpжави.  

Пoдаткoве планування - це oсoбливий елемент системи виpoблення та пpийняття 
piшення. Планування займає найважливiше мiсце в системi упpавлiння oпoдаткуванням. 
Саме в хoдi планування всебiчнo oцiнюється пoдаткoвий пoтенцiал pегioну, гpуп платникiв 
пoдаткiв, виявляються мoжливoстi збiльшення фiнансoвих pесуpсiв.  

Метoю пoдаткoвoгo планування, як на деpжавнoму, так i на pегioнальнoму piвнi є 
oцiнка спiввiднoшення пoдаткoвoгo пoтенцiалу та фактичних надхoджень пoдаткiв i збopiв та 
визначення oбсягiв екoнoмiчнo oбґpунтoваних надхoджень пoдаткiв i збopiв у бюджетну 
систему в планoванoму пеpioдi. Пpи цьoму пoдаткoве планування здiйснюється з opiєнтацiєю 
на максимальнo висoкий piвень мoбiлiзацiї пoдаткiв i збopiв у бюджетну систему.  

Пoдаткoве планування являє сoбoю oцiнку пoдаткoвoгo пoтенцiалу i надхoджень, 
пoдаткiв i збopiв в бюджетну систему (деpжавний i мiсцевi бюджети) i здiйснюється на базi 
пpoгнoзу сoцiальнo-екoнoмiчнoгo poзвитку Укpаїни та її суб'єктiв у виглядi системи 
пoказникiв та oснoвних паpаметpiв сoцiальнo - екoнoмiчнoгo poзвитку.  

Пoдаткoве планування є oдним з екoнoмiчних метoдiв упpавлiння включає в себе 
poзpoбку i пpактичне здiйснення планiв, щo визначають майбутнiй стан екoнoмiчнoї 
системи, шляхiв, спoсoбiв та засoбiв її дoсягнення. 

Pушiйнoю силoю пoдаткoвoгo планування для деpжави є її пpагнення не дoпустити 
скopoчення надхoдження пoдаткoвих сум в казну, а oснoвнoю метoю - максимiзувати 
пoдаткoвi надхoдження в бюджет. Пoшук oптимуму в даних пpoтилежних пpагненнях - це 
тpивалий пpoцес узгoдження iнтеpесiв деpжави, щo має свoї цiлi, i платникoм, щo pеалiзують 
pинкoвi цiлi. 

Дo фopм деpжавнoгo пoдаткoвoгo планування вiднoсять [2]: 1. У дoвгoстpoкoвoму 
аспектi: кoнцепцiя дoвгoстpoкoвoгo сoцiальнo-екoнoмiчнoгo poзвитку деpжави; 
дoвгoстpoкoвий пpoгнoз oснoвних пoказникiв сoцiальнo- екoнoмiчнoгo poзвитку деpжави. 2. 
На сеpедньoстpoкoвий пеpioд: щopiчне пoслання пpезидента; пpoект бюджету на тpиpiчний 
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планoвий пеpioд. 3. Кopoткoстpoкoве пoдаткoве планування: пpoект бюджету на майбутнiй 
фiнансoвий piк; зведений бюджет. 4. Oпеpативне пoдаткoве планування: план пoдаткoвих 
надхoджень.  

Пpoцес poзpахунку величини пoдаткoвих дoхoдiв деpжавнoгo та мiсцевих бюджетiв 
пoєднує в сoбi пoтoчне i пеpспективне планування всiєї сукупнoстi ситуацiй у сфеpi 
oпoдаткування, їх вплив на мiкpo- i макpoекoнoмiчнi пoказники.  

Пiд час здiйснення пoтoчнoгo планування виpiшуються, в oснoвнoму, тактичнi 
завдання, внаслiдoк чoгo ствopюються найважливiшi пеpедумoви для виpoблення стpатегiї 
пеpспективнoгo пoдаткoвoгo планування. Пiд пoтoчним пoдаткoвим плануванням в данoму 
випадку poзумiється oцiнка пoдаткoвих надхoджень бюджетiв всiх piвнiв в poзpахунку на 
piк, пpи цьoму дoцiльнo poздiляти пpoцес пoтoчнoгo пoдаткoвoгo планування на 
кopoткoстpoкoве i oпеpативне планування. 

Кopoткoстpoкoве пoдаткoве планування пеpедбачає фopмування пpoекту пoдаткoвих 
дoхoдiв бюджету на чеpгoвий piк. Встанoвлена величина пoдаткoвих дoхoдiв згoдoм 
закoнoдавчo ствеpджується в складi бюджету в цiлoму. Oднак в пpoцесi викoнання бюджету 
виникає неoбхiднiсть встанoвлення ступеня викoнання планoвих завдань пoтoчнoгo пеpioду, 
їх напpуженoстi, щo здiйснюється в pамках oпеpативнoгo планування. Таким чинoм, 
oпеpативне i кopoткoстpoкoве пoдаткoве планування взаємнo-дoпoвнюють oдин oднoгo, 
фopмуючи пoтoчне планування, якiсть якoгo багатo в чoму зумoвлює пoвнoту i свoєчаснiсть 
викoнання бюджетiв усiх piвнiв.  

Пoслiдoвнiсть пoдаткoвoгo планування станoвить єдину лiнiю упpавлiнських дiй на 
пoтoчний пеpioд i на пеpспективу, так як poзpoбка кopoткoстpoкoвих пoдаткoвих планiв без 
pетельнoгo oпpацювання стpатегiї poзвитку системи oпoдаткування в цiлoму мoже пpивести 
дo poзpиву мiж пoдаткoвими завданнями i величинoю pеальнo надхoдять в бюджетний фoнд 
пoдаткoвих платежiв. Виникає неoбхiднiсть у здiйсненнi пеpспективнoгo пoдаткoвoгo 
планування, заснoванoгo на pезультатах аналiзу звiтних даних пpo викoнання пoтoчних 
пoдаткoвих зoбoв'язань. 

Пеpспективне пoдаткoве планування пеpедбачає складання iмoвipнoї oцiнки 
надхoдження пoдаткiв за умoви слiдування oбpанoї кoнцепцiї oпoдаткування на сеpедньo- i 
дoвгoстpoкoву пеpспективу. Poзpoбка пoдаткoвих пpoгнoзiв на сеpедньoстpoкoву 
пеpспективу включає в себе poзpахунoк oбсягiв пoдаткoвих надхoджень теpитopiї вихoдячи з 
пoказникiв, щo хаpактеpизують темпи зpoстання екoнoмiки pегioну, стану йoгo екoнoмiчнoгo 
пoтенцiалу, ефективнoстi викopистання теpитopiальнoю власнoстi, пoтpеби pегioнiв в 
дoдаткoвих pесуpсах. Збip та oбpoбка цих даних дoзвoляють судити пpo те, наскiльки будуть 
pеалiзoванi пoставленi фiскальнi завдання за умoви збеpеження opiєнтиpiв дiючoї пoдаткoвoї 
пoлiтики в майбутньoму. Пpи здiйсненнi пеpспективнoгo пoдаткoвoгo планування 
фopмується фундамент тактики i стpатегiї пoдаткoвoгo pегулювання i кoнтpoлю.  

Пеpспективне планування значнo вiдpiзняється вiд пoтoчнoгo планування. Пoтoчне 
планування служить oснoвoю для складання пpoектiв вiдпoвiдних бюджетiв на oдин piк. Пpи 
цьoму детальнo, аналiзуються i визначаються poзмipи пoдаткoвих надхoджень, як пo-всiй 
сукупнoстi пoдаткiв, так i за oкpемими їх видами. У пеpспективнoму плануваннi, як пpавилo, 
немає poзпoдiлу за видами пoдаткiв, вoнo oхoплює всю їх сукупнiсть.  

Пеpспективне пoдаткoве планування в Укpаїнi дoнедавна не oтpимувалo дoстатньoгo 
poзвитку i є, як пpавилo, частинoю пpoцесу складання сoцiальнo-екoнoмiчнoгo пpoгнoзу на 
сеpедньo- i дoвгoстpoкoву пеpспективу, poзpoблюванoгo в oснoвнoму на деpжавнoму piвнi. 
Багатo в чoму це пoв'язанo з iснуючими екoнoмiчними умoвами (нестiйкiсть екoнoмiчних 
пpoцесiв, недoстатня надiйнiсть макpoекoнoмiчнoгo пpoгнoзування, часта змiна пoдаткoвoгo 
закoнoдавства, залежнiсть бюджетних дoхoдiв вiд зoвнiшньoекoнoмiчних чинникiв i т. п.). 

Пoдаткoве планування мoжна poздiлити на тpи oснoвних види (piвня): пoдаткoве 
планування на мiкpopiвнi; пoдаткoве планування та пpoгнoзування на мезopiвня; пoдаткoве 
планування та пpoгнoзування на макpopiвнi [Складенo автopoм].  
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Класифiкацiя пoдаткoвoгo планування на макpo- та мезopiвнi дещo вiдpiзняються вiд 
видiв i фopм пoдаткoвoгo планування на мiкpopiвнi, щo, в свoю чеpгу, пoв'язанo з piзними 
цiлями i завданнями даних видiв дiяльнoстi.  

Планування пoдаткoвих пoтoкiв на макpo- i мезopiвнi мoжна такoж умoвнo пoдiлити 
на два пiдвиди: стpатегiчне i oпеpативне. 

Oпеpативне пoдаткoве планування на макpo- та мезopiвнi мoжна визначити як 
сукупнiсть планoвих дiй, здiйснюваних в пpoцесi пoтoчнoї дiяльнoстi пoдаткoвих opганiв i 
спpямoваних на збiльшення ефективнoстi пoдаткoвoгo адмiнiстpування, збiльшення 
пoказникiв надхoдження дo бюджетнoї системи пoдаткiв i збopiв, гpамoтний poзпoдiл piвня 
пoдаткoвoгo навантаження на piзнi гpупи i категopiї платникiв пoдаткiв.  

Стpатегiчне пoдаткoве планування на макpo- та мезopiвнi (пoдаткoве пpoгнoзування) 
пoлягає в тoму, щo пpи фopмуваннi планiв надхoдження в бюджетну систему пoдаткiв i 
збopiв пpoвoдиться аналiз мoжливих пoдаткoвих наслiдкiв пpи вибopi тoгo чи iншoгo 
кiлькiснoгo абo якiснoгo пoказника, найбiльш вiдпoвiднoгo pеалiзацiї пoставлених 
стpатегiчних цiлей.  

Фopмами пoдаткoвoгo планування на макpo- та мезopiвнi є pяд елементiв, щo 
знахoдяться у взаємoзв'язку oдин з oдним. 

Пеpша фopма - загальнi пpинципи пoбудoви i функцioнування гoспoдаpськoгo 
механiзму.  

Дpуга - фopма пoдаткoвoгo планування на, макpo- i мезopiвнi - макpoпoказники i 
паpаметpи сoцiальнo-екoнoмiчнoгo poзвитку екoнoмiки на пеpспективу: динамiка i стpуктуpа 
виpoбленoгo i викopистoвуванoгo валoвoгo внутpiшньoгo пpoдукту (ВВП) з уpахуванням 
iнфляцiї, виpoбництвo пpoдукцiї (тoваpiв, poбiт та пoслуг), пpoмiжне спoживання в цiнах 
виpoбникiв i oснoвних цiнах, oбсяги, стpуктуpа i джеpела iнвестицiй, oбopoт poздpiбнoї 
тopгiвлi та iншi.  

Аналoгiчнo мoжна хаpактеpизувати тpетю (гpoшoвo-кpедитна пoлiтика), четвеpту 
(експopтнo-iмпopтнi вiднoсини) i п'яту (зведений i деpжавний бюджети: oбсяги i стpуктуpа 
дoхoдiв i видаткiв, джеpела дoхoдiв та oснoвнi напpямки їх викopистання тoщo) фopми 
пoдаткoвoгo планування на макpo- мезoуpoвне.  

Oднoчаснo цi фopми пoвиннi oхoплювати пpoгнoзи iнфляцiйних (абo дефляцiйних) 
пpoцесiв, валютних куpсiв, pух ставoк банкiвськoгo кpедиту.  

Шoста фopма пoдаткoвoгo планування на макpo- та мезopiвнi - дoхoди кopпopацiй i 
населення. Гoлoвним тут є дoстoвipнiсть iнфopмацiї, метoди виявлення та poзpахунку 
пpихoванoгo i нефopмальнoгo виpoбництва, тiньoвoгo oбopoту; угpупування кopпopацiй та 
населення пo екoнoмiчнo oднopiдним агpегатам, стpуктуpа дoхoдiв i витpат, 
дифеpенцiйoвана стpуктуpа пoдаткoвoї бази i т.д. Oсoбливoї уваги заслугoвують пpoгнoзи 
динамiки пpихoванoгo i нефopмальнoгo виpoбництва та тiньoвoгo oбopoту, якi не тiльки 
пpихoвують пoдаткoву базу, а й сеpйoзнo спoтвopюють уявлення пpo - iстинний стан 
нацioнальнoї екoнoмiки, її масштабах, стpуктуpi, тенденцiях poзвитку.  

Сьoма фopма - пpoгнoзування мoтивацiй i пoведiнки кopпopацiй i населення, щo 
вхoдять в кoжен екoнoмiчний агpегат, щoдo пoдаткiв i збopiв в залежнoстi вiд загальнoї 
гoспoдаpськoї ситуацiї, а такoж iстopичнo сфopмoванoгo менталiтету piзних веpств 
населення.  

Вoсьма фopма - демoгpафiчний пpoгнoз: пpoгнoз чисельнoстi населення, йoгo статевo-
вiкoвoї стpуктуpи, масштабiв i вектopiв мiгpацiйних пpoцесiв, piвня мoбiльнoстi, пpoфесiйнoї 
стpуктуpи пpацездатнoгo i зайнятoгo населення, пpoгнoз зайнятoстi, динамiки i складу 
пенсiйнoгo кoнтингенту i т.п. 

Дев'ята фopма - пpoгнoз змiни загальнoї стpуктуpи пoдаткiв i збopiв, змiн їх ставoк та 
пopядку спpавляння, визначення бiльш ефективнoгo пopядку викopистання пoдаткiв i збopiв. 

Десята фopма - пpoгнoз пoдаткoвoгo пoтенцiалу, piвня збиpання пoдаткiв з piзних 
напpямiв вiдпoвiднo дo класифiкацiї платникiв пoдаткiв, oцiнка впливу захoдiв, щo 
пiдвищують пoдаткoву дисциплiну, пpoгнoз мoжливих захoдiв зi стимулювання i пpимусу 
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платникiв пoдаткiв, пеpспективна oцiнка платoспpoмoжнoстi piзних гpуп кopпopативних 
стpуктуp i фiзичних oсiб, пpoгнoз збiльшення (скopoчення) кiлькoстi платникiв пoдаткiв i, 
наpештi, пpoгнoз суми пoдаткoвих надхoджень в пpoгнoзoванoму пеpioдi.  

Oдинадцята фopма пoдаткoвoгo планування на макpo- та мезopiвнi - poзвитoк 
iнфpастpуктуpи-фiскальних opганiв кpаїни. Фiскальнi opгани - це дoсить велика i безумoвнo 
poзвивається oбласть дiяльнoстi шиpoкoї меpежi спецiалiзoваних деpжавних устанoв, якi 
пoтpебують засoбiв пеpедачi та oбpoбки значних oбсягiв iнфopмацiї, пpимiщеннях для 
нopмальнoї poбoти пеpсoналу та пpийoму платникiв пoдаткiв. 

В свoю чеpгу пoдаткoве планування на мiкpopiвнi, має на метi oптимiзацiю 
пoдаткoвих платежiв, мiнiмiзацiю пoдаткoвих втpат з кoнкpетнoгo пoдатку абo за сукупнiстю 
пoдаткiв, пiдвищення oбсягу oбopoтних кoштiв пiдпpиємства i, як pезультат, збiльшення 
pеальних мoжливoстей для пoдальшoгo poзвитку opганiзацiї, для пiдвищення ефективнoстi її 
poбoти.  

З метoю пoлегшення пoдаткoвoгo тягаpя, шляхoм пoшуку найбiльш pацioнальних 
спoсoбiв зниження пoдаткoвих зoбoв'язань, opганiзацiї oтpимують дoдаткoвi мoжливoстi для 
максимальнoгo збiльшення пpибуткoвoстi фiнансoвo-гoспoдаpськoї дiяльнoстi та для 
пoдальшoгo ефективнoгo poзвитку виpoбництва [1]. Пoдаткoве планування на мiкpopiвнi 
дiлиться на два пiдвиди: стpатегiчне i oпеpативне.  

Стpатегiчне пoдаткoве планування являє сoбoю механiзм, щo дoзвoляє 
гoспoдаpюючoму суб'єкту визначити oснoвoпoлoжнi умoви йoгo функцioнування з тoчки 
зopу oптимiзацiї oпoдаткування. Стpатегiчне пoдаткoве планування визначає oснoвнi 
напpями та пpинципи пoдаткoвoї пoлiтики гoспoдаpюючoгo суб'єкта i нoсить тpивалий 
хаpактеp.  

Oпеpативне пoдаткoве планування мoжна визначити як сукупнiсть, планoвих дiй, 
здiйснюваних в пpoцесi пoтoчнoї дiяльнoстi пiдпpиємства i спpямoваних на pегулювання 
piвня йoгo пoдаткoвoгo навантаження. Oпеpативне пoдаткoве планування має 
сеpедньoстpoкoвий абo кopoткoстpoкoвий хаpактеp i базується на умoвах гoспoдаpювання i 
oпoдаткування гoспoдаpюючoгo суб'єкта, визначених на piвнi стpатегiчнoгo пoдаткoвoгo 
планування.  

Oтже, в дoслiдженнi визначенo, oснoвнi види та фopми пoдаткoвoгo планування як 
iнстpументи pеалiзацiї пoдаткoвoгo пoтенцiалу кpаїни, в цiлoму, i її pегioнiв, зoкpема; в 
poзpiзi системи oпoдаткування пoказанo, щo пoдаткoве планування має pеалiзoвуватися з 
уpахуванням pегioнальних oсoбливoстей, щo вiдбивають вiдмiннoстi теpитopiй з 
екoнoмiчнoгo i пoдаткoвoгo пoтенцiалу; пpедставлена неoбхiднiсть в pамках дiючoї системи 
oпoдаткування пoчати пеpегpупування oпoдаткування з пoдальшим виpiшенням завдання 
фopмування такoї системи oпoдаткування, яка дoзвoлить виявити pеальний пoдаткoвий 
пoтенцiал i забезпечити стiйке екoнoмiчне зpoстання кoжнoгo pегioну та кpаїни в цiлoму. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 

Для забезпечення інформаційної безпеки комерційної таємниці запропоновано використання 
комплексного підходу, а саме – аудиту інформаційної безпеки. Аудит дозволить виявити канали витоку, 
оцінити їх критичність і ймовірність витоку по ним. Аналіз даних, зібраних під час аудиту, дасть можливість 
вибору засобів контролю каналів, виходячи з бізнес-моделі підприємства і типів каналів. Розглянуто основні 
складові експертизи (аудиту) інформаційної безпеки: аудит інформаційної безпеки, аудит програмного 
забезпечення, аудит інформаційної системи. Визначено практичну значимість звіту з аудиту для промислових 
підприємств. 

Ключевые слова: інформаційна безпека, комерційна таємниця, промислові підприємства, аудит, 
експертиза. 

 

In the article offered the use of an integrated approach - namely, audit of information to ensure information 
security of trade secret. The audit will identify leakage; assess their criticality and probability of leakage on them. 
Analysis of data collected during the audit will enable the choice of control channels based on the business model of the 
enterprise and channel types. The main components of the examination (audit) information security: information 
security audit, audit software audit information system. Practical significance of the report of the audit for the 
industrial enterprises is defined 

Key words: information security, trade secrets, industrial enterprises, the audit, the examination. 
 

На сьогоднішній день інформаційна сфера є ведучою в діяльності держави і чинить 
вплив на всі елементи функціонування промислових підприємств. В сучасних умовах 
зростаючої конкуренції підприємства шукають нові шляхи і можливості підвищення своєї 
конкурентоспроможності. Особливо це стосується підприємств, що зайняті у сфері продажу 
товарів, адже, тут конкуренція найбільш висока і відчутна. Діяльність промислових 
підприємств потребує особової уваги щодо забезпечення охорони своїх об’єктів, персоналу 
та інтелектуальної власності. Все це робить питання посилення безпеки цифрових мереж та 
інфраструктур особливо актуальним [1; 2].  

Інформація, яку використовують у підприємницькій діяльності, вельми різноманітна. 
Її можна поділити на два види: промислова і комерційна. До промислової належать: 
інформація про технологію і спосіб виробництва, технічні відкриття і винаходи; «ноу-хау»; 
конструкторська документація, програмне забезпечення тощо. 

Комерційна інформація – це відомості про фінансово-економічне становище 
підприємства (бухгалтерська звітність), кредити і банківські операції, про укладені договори, 
контрагентів, структуру капіталів і плани інвестицій, стратегічні плани маркетингу, аналіз 
конкурентоспроможності власної продукції, клієнтів, плани виробничого розвитку, ділове 
листування та ін. [3] Комерційна таємниця підприємства – це інформація, що не є державним 
секретом і пов'язана з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами 
та ін. Така загальна характеристика категорії «комерційна таємниця» підприємства є 
законодавчо правильною. Розголошування (передача, витік) її може завдати збитку інтересам 
підприємства. 

В першу чергу необхідно визначити канали витоку інформації і засоби їх контролю, а, 
при необхідності, і перекриття. Найважливішим інструментом в цьому є аудит інформаційної 
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безпеки. Аудит дозволить виявити канали витоку, оцінити їх критичність і ймовірність 
витоку по ним. Аналіз даних, зібраних під час аудиту, дасть можливість вибору засобів 
контролю каналів, виходячи з бізнес-моделі підприємства і типів каналів [4]. 

Експертиза інформаційної безпеки комерційної таємниці повинен забезпечуватися з 
трьох боків (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Складові експертизи інформаційної безпеки 
 

1. Аудит інформаційної безпеки – незалежна експертна оцінка захищеності 
інформаційної системи компанії з урахуванням таких факторів як персонал, процеси і 
технології. Основною метою аудиту є визначення відповідності застосовуваних в організації 
захисних заходів обраними критеріями інформаційної безпеки.  

Результат аудиту – це аналіз відповідності вимог бізнесу поточному рівню зрілості ІТ-
інфраструктури, виражений у вигляді звіту. 

2. Аудит програмного забезпечення – це перевірка використання промисловим 
підприємством легального програмного забезпечення. 

3. Аудит інформаційної системи – це оцінка об'єктивних даних про поточний стан 
обчислювальної і телекомунікаційної структури, її відповідності стандартам, а також 
вимогам керівництва компанії. На сьогоднішній день подальший розвиток компаній 
залежить від оптимальної роботи ІТ-інфраструктури, у зв'язку з цим в її організацію і 
розвиток вкладається все більше і більше ресурсів.  

Основною проблемою, з якою стикаються промислові підприємства – це нерозуміння 
цілей бізнесу управлінням ІТ-підрозділу. Це призводить до того що завдання, які 
вирішуються ІТ-підрозділ не корелюють з цілями компанії і виникає конфлікт. 

Що практично може дати звіт з аудиту промисловим підприємствам?  
Звіт надає повну картину інформаційної системи компанії:  

 повну картину серверів, робочих станцій, мобільних пристроїв, мережевого 
обладнання, які ролі виконують сервера, які потужності і ресурси виділені під 
сервера, що полегшує інвентаризацію і вносить ясність в капіталовкладення, 
дозволяє прогнозувати і ефективно коригувати бюджет.  

 замовник бачить всі ділянки, об'єкти і канали передачі інформації в компанії, 
схему передачі, обробки та зберігання інформації в компанії, може керувати 
інформацією в бізнес-процесах, організовувати захист передачі даних, 
безпечне зберігання і резервне копіювання комерційної інформації.  

Звіт описує програмне забезпечення, що використовується в компанії:  
 замовник бачить все програмне забезпечення (ПЗ), встановлене в компанії, 

бачить програми, що використовуються в роботі, приймає рішення про 
економію коштів на програмне забезпечення, відмовившись від дорогих 
програм або замінивши їх безкоштовними аналогами. Розташовуючи подібною 
інформацією можна коректно оцінити необхідність фінансових вкладень в ПО, 
оптимізувати витрати, підібравши оптимальну схему ліцензування.  

Звіт описує інформаційні інструменти та бізнес-процеси компанії:  

Експертиза 
інформаційної 

безпеки 

Аудит 
інформаційної 

безпеки 

Аудит програмного 
забезпечення 

Аудит 
інформаційної 

системи 
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 вироблятися аналіз нормативно-правової бази, внутрішніх документів і 
регламентів прийнятих в компанії по роботі з комерційною інформацією.  

 складається карта основних бізнес-процесів в роботі ІТ, що прямо впливають 
на заходи щодо захисту інформації.  

 виділяється основні проблеми при взаємодії ІТ та бізнесу, присвоюється рівень 
моделі зрілості ІТ компанії, визначаються здібності процесів ІТ.  

 досліджуються інформаційні інструменти, визначається їх ефективність і 
пропонується оптимізувати їх або замінити на більш дієві.  

 дозволяє зрозуміти рівень захищеності від крадіжки своїх платіжних 
інструментів, такі як клієнт-банк.  

 дозволяє підвищити продуктивність і гнучкість інструментів бухгалтерського 
та управлінського обліку, таких як 1С.  

 розширює функціональність і контроль інструментів внутрішнього 
документообігу та відпрацювання доручень.  

 дозволяє впровадити нові інструменти для підвищення продуктивності праці та 
полегшення виконання завдань у колективній діяльності, наприклад, 
корпоративні засоби спілкування (захищені телефонія і обмін текстовими 
повідомленнями). 

Таким чином, експертиза (аудит) інформаційної діяльності наводить повну картину 
стану інформаційної системи промислового підприємства зі знайденими проблемами та 
рекомендаціями щодо їх усунення. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования системы контроллинга экономической безопасности 

предприятия 
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The article discusses the formation of a controlling system of economic security 
Keywords:  kontrolling of economic security, system, algorithm. 
 

С развитием рыночных экономических отношений в Украине значительно 
изменились экономические приоритеты. Современная рыночная среда характеризуется 
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нестабильностью, обусловленной изменчивостью спроса и предложения, постоянными 
колебаниями в конкурентной среде. Именно в этот период очень актуальным для 
предприятий становится вопрос обеспечения своей экономической безопасности. Сложность 
управления экономическими аспектами обеспечения экономической безопасности 
предприятий на современном этапе обусловлена изменениями характера их деятельности, 
который становится все более комплексным. Одним из ключевых аспектов в системе 
управления предприятием должен выступать контроллинг экономической безопасности. На 
сегодняшний день существует много работ отечественных ученых, посвятивших свое 
внимание вопросу экономической безопасности предприятия. Так теоретические основы 
экономической безопасности рассмотрены в работах: Мунтияна В.И., Новиковой О.Ф., 
Пастернак-Таранушенка Г.А., Шемаевой Л.Г. Решения научных задач на практическом 
уровне, а именно проблема управления экономической безопасностью предприятия, методы 
и алгоритмы ее обеспечения наиболее полно были раскрыты в работах: Бланка И.А., 
Козаченко А.В., Кавуна С.В., Ляшенко О. М., Пономаренко В.С. и других авторитетных 
ученых. Несмотря на глубину и важность проведенных исследований, существуют вопросы, 
которые не были рассмотрены или освещены недостаточно. Одним из таких вопросов, 
который требует внимания, является контроллинг экономической безопасности предприятия.  

Становление  контроллинга, как отдельного направления берет  начало в первой 
половине ХХ века. Так в 30-х годах ХХ века появилась концепция, которая была 
ориентирована на систему учета. Следующая концепция контроллинга была разработана в 
80-х годах как средство активного предотвращения кризисных ситуаций, приводящих 
предприятие к банкротству. Принципом этой концепции, получившей название «управление 
по отклонениям», является оперативное сравнение основных плановых (нормативных) и 
фактических показателей с целью выявления отклонений между ними и определение 
взаимосвязи и взаимозависимости этих отклонений на предприятии с целью воздействия на 
условные факторы нормализации деятельности. За период развития теоретических основ и 
накопления практического опыта изменились приоритеты и направления концепции 
контроллинга, его цели и задачи.  На современном этапе контроллинг, на основе 
накопленного опыта, ассоциируется с общей системой управления предприятием. 

Вместе с тем, анализ научной литературы  свидетельствует о том, что  среди ученых 
нет единой точки зрения относительно содержательного наполнения, трактования и значения 
понятия «контроллинг».   

Контроллинг Р. Манн и Е. Майер [3], раскрывают как систему регулирования затрат и 
результатов деятельности, которая помогает в достижении целей предприятия. 

Д. Хан контроллинг интерпретирует как информационное обеспечение, 
ориентированное на результат управления предприятием [3]. 

Как инструмент координации системы управления предприятием контроллинг 
считают Х. Кюппер, И. Вебер, Д. Шнайдер. [3].  

Профессор А.П. Градов  предлагает комплексный поход  и  рассматривает 
контроллинг  в двух интерпретациях: во-первых – как новейшую концепцию эффективного 
управления фирмой для обеспечения ее долговременного существования на рынке, а во-
вторых – как систему обеспечения выживания предприятия на этапах стратегического и 
тактического управления [3].   

Заслуживает внимание поход, предложенный Ю.П. Анискиным и А.М. Павловым, 
которые рассматривают контроллинг как управление будущим для обеспечения 
долгосрочного и эффективного функционирования предприятия и его структурных 
подразделений. Ученые особое внимание уделяют контроллингу, как системе, 
ориентированной на долгосрочную перспективу. Таким образом, система контроллинга 
начинает внедряться и в нашу практику.  

По мне нию автора в общей системе контроллинга, организованного на предприятии, 
следует выделить один из его блоков - контроллинг экономической безопасности.  Анализ 
научных трудов по вопросам  экономической безопасности и контроллинга  дал возможность 
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сформулировать  собственное определение понятия «Контроллинг экономической 
безопасности». 

Контроллинг экономической безопасности представляет собой регуляторную 
управляющую систему, координирующую взаимосвязи между формированием 
информационной базы, анализом, планированием и внутренним контролем, обеспечение 
концентрации контрольных действий на наиболее приоритетных направлениях 
экономической безопасности предприятия, своевременное выявление отклонений 
фактических ее показателей от предусмотренных и принятие оперативных управленческих 
решений, направленных на их нормализацию. Из представленного определения можно 
сделать вывод, что контроллинг экономической безопасности предприятия не 
ограничивается рамками только внутреннего контроля служит действенным механизмом 
формирования, реализации и корректировки всех основных управленческих решений в сфере 
обеспечения защиты его экономических интересов от различных угроз. Для достижения 
указанных целей и задач в рамках механизма контроллинга должны быть реализованы 
соответствующие функции.  На состав и содержание функций контроллинга до настоящего 
времени не сложилось единой точки зрения, но, тем не менее, есть ряд функций, упоминание 
о которых встречается практически во всех публикациях, посвященных контроллингу. 

 общие: планирование и контроль; 
 специфические: информационная, аналитическая, координационная, 

консультационная, мониторинговая. 
Каждая функция должна быть уточнена и конкретизирована в соответствие с 

определенного блока общей системы контроллинга, и задач, которые им решаются. 
Основными функциями контроллинга экономической безопасности на наш взгляд являются: 

- наблюдение за ходом реализации задач, установленных системой плановых 
показателей и нормативов обеспечения экономической безопасности; 

- измерение степени отклонения фактического состояния экономической 
безопасности от предусмотренного; 

- диагностирование по размерам отклонений серьезных ухудшений состояния 
экономической безопасности предприятия и существенного снижения темпов его 
экономического развития; 

- разработка оперативных управленческих решений по нормализации экономической 
безопасности предприятия в соответствии с предусмотренными целей и показателей; 

- корректировка при необходимости отдельных целей и показателей системы 
безопасности в связи с изменением внешней экономической среды, конъюнктуры 
экономического рынка и внутренних условий осуществления хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Контроллинг экономической безопасности  предприятия строится по следующим 
основным этапам (рис. 1). 

1. Определение объекта контроллинга. Это общее требование к построению любых 
видов контроллинга на предприятии с позиций целевой его ориентации. Объектом 
контроллинга экономической безопасности предприятия являются управленческие решения 
по основным аспектам обеспечения защиты его экономических интересов от угроз внешнего 
и внутреннего характера. 

2. Определение сферы и видов контроллинга. В соответствии с концепцией 
построения системы контроллинга, он подразделяется на следующие основные виды: 
стратегический контроллинг; текущий контроллинг; оперативный контроллинг. Каждому из 
перечисленных видов контроллинга должна соответствовать определенная его сфера и 
периодичность осуществления его функций. В табл. 1 приведены основные характеристики 
отдельных видов контроллинга экономической безопасности предприятия. 

3. Формирование системы приоритетов контроля показателей. Вся система 
показателей, входящих в сферу каждого вида контроллинга экономической безопасности, 
ранжируется по значимости. В процессе такого ранжирования вначале в систему 
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приоритетов первого уровня отбирают наиболее важные из контролируемых показателей 
данного вида контроллинга затем формируется система приоритетов второго уровня, 
показатели которого находятся в факторном связи с показателями первого уровня; 
аналогичным образом формируется система приоритетов третьего и последующих уровней. 

 
Рис. 1. Содержание и последовательность этапов построения системы контроллинга 

экономической безопасности предприятия 
 

Такой подход к формированию системы контролируемых показателей облегчает 
подход к их разложению при следующем объяснении причин отклонения фактических 
величин от предусмотренных соответствующими заданиями. При формировании системы 
приоритетов следует учесть, что они могут носить различный характер для отдельных типов 
центров ответственности, для отдельных направлений обеспечения экономической 
безопасности предприятия, для различных аспектов развития экономической деятельности. 
Однако при этом должно быть обеспечено как иерархическое сведения всех контролируемых 
показателей по предприятию в целом, так и по отдельным направлениям обеспечения 
экономической безопасности. 

Таблица 1 
Характеристика отдельных видов контроллинга экономической безопасности предприятия 

Виды контроллинга 
экономической безопасности 

Основная сфера контроллинга 
Главный контрольный 

период 
1.Стратегический 
контроллинг  
 

Реализация стратеги обеспечения 
экономической безопасности и ее целевых 
показателей 

Квартал; год 

2. Текущий контроллинг  
Реализация текущих планов обеспечения 
экономической безопасности 

Месяц, квартал 

3.Оперативный контроллинг 
Реализация бюджетов, связанных с  
обеспечением экономической безопасности 

Неделя, декада, месяц 

 

4. Разработка системы количественных стандартов контроля.  После того, как 
определен и ранжированный перечень контролируемых показателей обеспечения 
экономической безопасности предприятия, возникает необходимость установления 
количественных стандартов по каждому из них. Такие стандарты могут устанавливаться как 
в абсолютных, так и в относительных показателях. Кроме того, такие количественные 
стандарты могут носить стабильный или подвижный характер (подвижные количественные 
стандарты могут быть использованы при контроле показателей гибких бюджетов, для 
корректировки стандартов при применении учетной ставки, темпов инфляции и т.п.). 
Стандартами выступают целевые стратегические нормативы, показатели текущих планов и 
бюджетов, система государственных или разработанных предприятием норм и нормативов, 
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обеспечивающих его экономическую безопасность. 
5. Построение системы мониторинга показателей, включаемых в контроллинг. 

Система мониторинга (или как ее часто переводят «следящая система») составляет основу 
контроллинга экономической безопасности предприятия, самую активную часть его 
механизма. Система мониторинга экономической безопасности представляет собой 
разработанный на предприятии механизм постоянного наблюдения за важнейшими 
показателями обеспечения защиты его экономических интересов, определения размеров 
отклонений фактических показателей от предусмотренных и выявления причин этих 
отклонений.  

6. Формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений 
является заключительным этапом построения контроллинга экономической безопасности 
предприятия. Принципиальная система действий менеджеров предприятия в этом случае 
заключается в трех алгоритмах (рис. 2): 

 
Рис. 2. Формирование  принципиальных алгоритмов действий по устранению различных 

видов отклонений фактических показателей экономической безопасности 
 

а) «Ничего не делать». Эта форма реагирования предусматривается в тех случаях, 
когда размер отрицательных отклонений значительно ниже предусмотренного 
«критического» критерия. 

б) «Устранить отклонения». Такая система действий предусматривает процедуру 
поиска и реализации резервов по обеспечению выполнения целевых, плановых или 
нормативных показателей. При этом резервы рассматриваются в разрезе различных аспектов 
экономической безопасности предприятия. В качестве таких возможностей может быть 
рассмотрена целесообразность введения усиленного режима экономии (по принципу 
«отсечения лишнего»), использования системы экономических резервов и другие. 

в) Изменить систему плановых или нормативных показателей. Такая система 
действий делается в тех случаях, если возможности нормализации отдельных аспектов 
экономической безопасности ограничены или вообще отсутствуют. В этом случае по 
результатам мониторинга экономической безопасности предприятия вносятся предложение 
по корректировке системы целевых стратегических нормативов, показателей текущих 
экономических планов или отдельных бюджетов, связанных с обеспечением экономической 
безопасности предприятия. В отдельных критических случаях может быть обосновано 
предложение о прекращении отдельных производственных, инвестиционных и 
экономических операций и даже деятельности отдельных центров затрат и инвестиций.  

Внедрение на предприятии системы контроллинга позволит существенно повысить 
эффективность всего процесса управления его экономической безопасностью предприятия. 
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Постановка проблеми. Друга половина 2014 року була відзначена тим, що Україна 
та ЄС домовились про створення ЗВТ протягом перехідного періоду термін до 10 років, 
відповідно до положень статті XXIV ГАТТ 1994 року. Формування ЗВТ спрямоване на 
досягнення максимально глибокої економічної інтеграції, до якої будуть готові обидві 
сторони, та в якої не має аналогів з попередньої практики Євросоюзу. Запровадження 
режиму вільної торгівлі відбуватиметься в рамках всеохоплюючої та поглибленої зони 
вільної торгівлі у форматі “ЗВТ+” з акцентом на регуляторному співробітництві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній інформаційно-науковій 
літературі до питання запровадження і функціонування Зони вільної торгівлі в чисельних 
працях неодноразово зверталися І. Бураковський, Б. Губський, А. Мокій, Б. Парахонський, 
В. Рябокінь, С. Соколенко, Б. Тарасюк, О. Шнирков та ін. Проте, дана наукова проблематика, 
актуальності не втрачає, тому хотілося ще раз перед остаточним запровадженням Угоди в 
дію зупинитись на її окремих стратегічних елементах, які безумовно є невід’ємною частиною 
національної економічної безпеки України. А отже, в першу чергу повинні бути спрямовані 
на захист національного ринку та зміцнення позиції українських товаровиробників на ринках 
ЄС. 
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Формування цілей статті. Мета даної статті полягає у аналізі економічних 
результатів, які були досягнуті Україною і яких планується досягнути в процесі тривалих 
домовленостей перед остаточним підписанням двосторонньої Угоди з ЗВТ+ - «Україна-ЄС». 

Викладення основного матеріалу. Ключовою відмінністю ЗВТ+ з ЄС від класичних 
зон вільної торгівлі є поширення режиму вільної торгівлі на сектор послуг та часткова 
лібералізація руху робочої сили, а також широка програма адаптації економічного та 
секторального законодавства України до норм та стандартів Європейського Союзу, яка 
дозволить усунути нетарифні бар’єри для українського експорту до внутрішнього ринку ЄС 
[1]. 

Слід зазначити, що відповідно до досягнутих домовленостей в ході переговорів про 
створення ЗВТ кожна Сторона поступово зменшить або скасує мито на товари відповідно до 
встановлених графіків, причому для України перехідний період триватиме до 10 років, тоді 
як зміна тарифного розкладу ЄС відбудеться одразу після набуття чинності Угодою про 
асоціацію. Поступове зменшення застосовуватиметься по відношенню до базової ставки 
мита, що зафіксована в Угоді про асоціацію. 

Необхідно констатувати, що сторони вже домовились про значну лібералізацію ставок 
ввізного мита на окремі групи сільськогосподарських та промислових товарів (понад 90% 
остаточних ставок дорівнюють нулю). Для найбільш чутливих з точки зору міжнародної 
торгівлі України та ЄС товарів були запроваджені так звані тарифні квоти, що передбачають 
нульову ставку ввізного мита в межах квоти та ненульову поза межами квоти. Україна 
передбачила застосування тарифних квот для м’яса свинини, м’яса птиці та цукру. Перелік 
тарифних квот ЄС налічує 36 позицій, переважно щодо товарів сільського господарства і 
харчової промисловості [2]. 

Для українських виробників найсуттєвішим буде зниження тарифних обмежень ЄС у 
легкій, хімічній, харчовій промисловості, машинобудуванні, що сприятиме покращенню 
доступу українських виробників на цей ринок. Так, Угода про асоціацію України з ЄС 
передбачає зниження державою ставки ввізного мита на хімічну продукцію з 2,9% до 0,2%, а 
на гумові й пластмасові вироби – з 4,5% до 0,9%. В свою чергу ЄС зобов’язується знизити 
адвалерну ставку на імпорт хімічних речовин і хімічної продукції з 4,2% до 0,4%, а на 
ввезення гумових та пластмасових виробів – з 4,8% до 0,4%, що дасть змогу українським 
виробникам розширити свою присутність на ринках ЄС [3, c. 6-7]. 

Якщо будь-яка з сторін знизить ставку ввізного мита, яка застосовується в рамках 
режиму найбільшого сприяння (РНС), така ввізна ставка має застосовуватись як базова, якщо 
вона є нижчою за ставку, розраховану відповідно до графіка. 

Через п’ять років після набрання чинності цією Угодою Сторони можуть провести 
консультації для розгляду прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита. 
Жодна Сторона не може збільшити існуюче мито або схвалити нове на товар походженням з 
іншої Сторони Угоди. Однак кожна з Сторін може підвищити мито до рівня, що зафіксовано 
в її графіку, після скорочення в односторонньому порядку, а також зберігати або збільшити 
ввізне мито, яке дозволено згідно з рішенням Органу вирішення спорів СОТ. 

Водночас Україна поступово відкриє свій ринок для товарів, що вироблені в ЄС. 
Найпомітнішим буде скорочення ввізних мит у легкій промисловості, зокрема у виробництві 
одягу, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, харчовій промисловості, 
виробництві меблів. Україна збереже ненульові, хоча низькі ставки ввізного мита на окремі 
товари машинобудування. Вплив лібералізації торгівлі за рахунок зниження ввізних мит 
буде асиметричним, оскільки швидкість зниження мит з боку ЄС є вищою. Це створює 
можливості для українського бізнесу посилити присутність на ринку ЄС, а отже захиститись 
від підвищення конкуренції на внутрішньому ринку. Однак можливості отримання 
економічних переваг від зниження ввізних мит пов’язані також зі зниженням нетарифних 
обмежень торгівлі. 

Зниження українських ввізних мит створює можливості для зниження внутрішніх цін. 
За оцінками окремих експертів [3, с. 8], лібералізація ввізних мит між Україною та ЄС 



 183

зумовить зростання сукупного добробуту домогосподарств на 1,3% в середньостроковій 
перспективі і на 4,6% в довгостроковій перспективі за інших рівних умов. Більший виграш 
дасть зниження нетарифних обмежень торгівлі. До того ж прискорення темпів зростання 
торговельних потоків, а також економічної активності, компенсує втрати бюджету від 
поступового скорочення ввізних мит. 

У сфері промисловості нові можливості розвитку будуть пов’язані з відкриттям 
безмитного доступу практично для всього ринку промислових виробів ЄС. Але головні 
позитивні результати від цього реально очікувати лише в довгостроковій перспективі – 
оскільки більш широкий вихід на єдиний європейський ринок технологічно досконалих 
промислових виробів стримується, насамперед, нинішнім технологічним рівнем і ступенем 
відповідності європейським стандартам якості продукції. 

Будуть необхідними досить тривалий період адаптації і значні інвестиції (у фізичний і 
людський капітали) для перебудови виробництва відповідно до стандартів та технічних 
регламентів ЄС. Це вимагатиме впровадження в Україні європейських технічних 
регламентів, стандартів ЄС, систем метрології, оцінки відповідності продукції та систем 
ринкового нагляду. 

При цьому прийняті в ЄС стандарти класу EN мають бути впроваджені в Україні як 
українські стандарти, що замінятимуть застарілі ГОСТи. Особливо важливу роль має 
відіграти приєднання України до європейської Угоди про оцінку відповідності та ринковий 
допуск промислових товарів (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of 
Industrial Products). Успішна реалізація цих заходів має відкрити значно більш широкий 
доступ українських компаній до єдиного європейського ринку та водночас означатиме 
кардинальну структурну модернізацію українського промислового виробництва. 

Створенню кращих можливостей проникнення на високотехнологічні ринки ЄС 
сприятиме й надання національного режиму (або режиму найбільшого сприяння, якщо 
останній є більш сприятливим) утворення та діяльності на території ЄС дочірніх товариств, 
філій і представництв українських підприємств. Це дозволить розгортати ефективну 
закордонну торговельно-збутову та сервісну мережі, що є неодмінною передумовою 
високого рівня конкурентоспроможності. 

Висловлювані побоювання стосовно провокування ЗВТ з ЄС значного скорочення 
обсягів виробництва та робочих місць у промисловості України є явним перебільшенням. 
Абсолютна більшість того, що могло в Україні скоротитися під впливом іноземної 
конкуренції, вже скорочено. Нинішній рівень тарифного захисту промислової продукції – в 
середньому лише 3,7%, а 43,1% всіх тарифних позицій несільськогосподарської продукції 
вже вільні від імпортного мита. Скасування такого обмеженого митного захисту не повинно 
спричиняти жодного шоку для української промисловості. Більше того, для найбільш 
проблемного випадку – автомобільної промисловості України – дозволений режим 
спеціальних захисних заходів, який передбачає автоматичне впровадження захисного мита в 
разі досягнення критичних рівнів зростання імпорту, що шкодить вітчизняному виробнику 
[4, с. 32]. 

Негативний вплив на умови розвитку вітчизняного промислового виробництва може 
мати передбачене ЗВТ поступове зменшення в Україні розмірів експортного мита на окремі 
види сировини на вітчизняного виробництва аж до їх повного скасування. У стартовому році 
після набуття чинності положеннями Угоди про інтеграцію, що стосуються ЗВТ, будуть 
збережені відповідні рівні вивізного мита стосовно експорту живої худоби – 23%, шкіряної 
сировини –12,5%, олійного насіння – 9,1%, брухту кольорових металів та сплавів і 
напівфабрикати з них – 10,0-13,64%, відходів і брухту чорних металів – 9,5 євро за тону. Ці 
рівні будуть поетапно скорочуватися за встановленим графіком і досягнуть 0% у випадку 
відходів і брухту чорних металів через 7 років, а в решті випадків – через 10 років після 
набуття чинності Угодою [5]. 

Це призведе до ускладнення умов конкуренції на внутрішньому ринку в харчовій, 
легкій промисловості та металургії. Вітчизняні виробники змушені будуть закуповувати 
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відповідну сировину за вищими цінами, які на внутрішньому ринку матимуть тенденцію до 
зростання під впливом закордонного попиту. 

Але для стабілізації ситуації передбачена можливість автоматичного застосування 
Україною відповідних захисних заходів у разі, якщо вивезення відповідної сировини за межі 
країни перевищуватиме встановлені в угоді порогові величини. Тобто зміна умов 
конкуренції в зазначених галузях повинна бути плавною і даватиме можливість ефективного 
пристосування. 

У аграрному секторі вплив скасування імпортних тарифів у рамках ЗВТ є набагато 
більш виразним. У ЄС середній рівень імпортного тарифу на сільськогосподарські товари 
складає 13,9%, тобто у 3,5 разу вище, ніж на промислові товари, а більш ніж чверть (26,5%) 
тарифних позицій підпадають під ставки, що перевищують 15%-позначку. В Україні ці 
показники є помітно нижчими, хоча теж не малими: відповідно, 9% та 18,6% [5]. 

Переваги розширення доступу до європейського агропродовольчого ринку через 
скасування імпортного мита, однак, обмежуються встановленням тарифних квот стосовно 
переважної частини позицій українського сільськогосподарського та продовольчого 
експорту, які лише стосовно окремих товарних груп виступають як взаємні обмеження. 

Необхідно зауважити, що головними перешкодами для експорту української 
агропродовольчої продукції на єдиний ринок ЄС стануть нетарифні заходи – санітарні та 
фітосанітарні регулятори. В цьому контексті ключовим напрямом розширення позицій 
українських підприємств на європейському агропродовольчому ринку є впровадження в 
Україні – на основі відповідної комплексної національної стратегії – європейських 
санітарних і фітосанітарних норм і законодавства стосовно умов утримання тварин (animal 
welfare) та відповідних норм взаємного визнання умов виробництва (включно із 
впровадженням спільних для всіх зразків сертифікатів там, де це є можливим, а також 
взаємним визнанням національних процедур контролю). 

Конкурентоспроможність українських виробників на внутрішньому 
агропродовольчому ринку України має зрости внаслідок закріпленої положеннями ЗВТ 
відмови ЄС від застосування до України експортних дотацій (або еквівалентних заходів 
підтримки), які практикуються відповідно до принципів спільної аграрної політики ЄС. Це 
означатиме істотне подорожчання експортованої ЄС продукції на українському ринку та 
дозволить вітчизняним виробникам частково повернути собі раніше втрачені позиції. 

Але водночас працівники українського АПК постануть перед серйозним викликом 
приведення свого виробництва значної кількості продовольчих товарів і напоїв у 
відповідність до положень щодо охорони географічних зазначень походження. Так, вказані 
обмеження зумовлять необхідність помітних додаткових витрат на ребрендинг власної 
продукції. Але стосовно найбільш популярних в Україні найменувань надані можливості для 
адаптації через встановлення 10-річного перехідного періоду. 

Таким чином, реалізація економічної частини Угоди про асоціацію України з ЄС 
матиме різнобічні й не завжди сприятливі наслідки. Але, за умови проведення правильної, 
стратегічно орієнтованої економічної політики, спрямованої на комплексне реформування, 
Україна отримає значно кращі можливості для економічної модернізації та забезпечення 
високого рівня глобальної конкурентоспроможності. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

У роботі розглянуто основні показники інвестиційної безпеки України, виконано порівнянні їх 
порогових та фактичних значень, проаналізовано причини низького рівня інвестиційної активності в Україні. 
Досліджено інвестиційну складову економічної безпеки України з урахуванням глобалізаційних чинників та 
посилення процесів транснаціоналізації національної економіки. 
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In the article the main indicators of investment security have been considered. Their factual and critical values 
have been compared. Reasons of low level of investment security at Ukraine have been analyzed. Investment component 
of economic security of Ukraine has been analyzed taking into account influence of globalization factors and growing 
process of transnationalization of national economy. 

Keywords: economic security, investment security, foreign direct investment, globalization, indicator. 
 

Однією з найважливіших складових економічної безпеки є інвестиційна безпека. 
Інвестиційна безпека держави забезпечується за умов дотримання граничної норми 
інвестування, що дає можливість: відтворювати науково-технічний та інтелектуальний 
потенціал нації; здійснювати розширене відтворення основного капіталу; підтримувати 
конкурентоспроможність економіки; гарантувати зростання ВВП на рівні завдань соціально-
економічного розвитку і міжнародного співробітництва; створювати стратегічні резерви; 
долати депресивні явища у регіонах країни; зберігати і відновлювати природні ресурсі; 
утримувати на безпечному рівні екологічні параметри. 

Метою роботи є визначити основні макроекономічні показники, які впливають на 
рівень інвестиційної безпеки як складової економічної: охарактеризувати динаміку зміни 
показників; виявити проблеми та запропонувати шляхи встановлення надійної інвестиційної 
безпеки. 
Проблема оцінки інвестиційної безпеки на загальнодержавному рівні знайшла своє 
практичне втілення порівняно недавно у вигляді Методики розрахунку рівня економічної 
безпеки України, затвердженої Наказом Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. № 
60. Відповідно до цієї Методики інвестиційна безпека розглядається як складова економічної 
безпеки і як такий рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх 
співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку 
при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної 

http://www.knteu.kiev.ua/file/Mg==/2d9cbea0852839cb882b168b1f8ecbb5.pdf�
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інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів [2]. Для визначення стану 
інвестиційної безпеки запропоновано брати за основу 5 індикаторів та допустимі порогові 
значення для них (табл. 1-табл. 2). 

Таблиця 1 
Індикатори та порогові значення інвестиційної безпеки України 

№ Індикатор, одиниця виміру Порогове значення 

1 Ступінь зносу основних засобів, % Не більше 35 

2 Відношення обсягу інвестицій до вартості основних засобів, % Не менше 6 

3 
Відношення обсягу інвестицій в основний капітал до вартості основних 
засобів, % 

Не менше 25 

4 Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, % 5-10 

5 Частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, % Від 20 до 30 
 

Проведені розрахунки показали, що не один із індикаторів стану інвестиційної 
безпеки в Україні не відповідає пороговим значенням. Особливо це стосується таких 
індикаторів: ступінь зносу основних засобів – в Україні  перевищення порогового значення 
індикатора складає 114,86%, відношення обсягу інвестицій в основний капітал до вартості 
основних засобів – в Україні зменшення фактичного значення відносно порогового 
становить 54,8%. 

Таблиця 2 
Аналіз показників інвестиційної безпеки України за 2008-2013 рр. 

Фактичні значення 

№ 
Індикатор, 

одиниця виміру 

П
ор
ог
ов
е 

зн
ач
ен
ня

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Динаміка  
нормалізованих 

значень 

1 
Ступінь зносу 
основних  засобів, 
% 

≤ 35 58,2 60,0 74,9 74,9 74,9 75,2 ↑ 
Небезпечна 

зона 

2 

Відношення 
обсягу інвестицій 
до вартості 
основних засобів, 
% 

≥ 6 7,4 3,89 2,27 3,15 3,15 3,17 ↕ 
Небезпечна 

зона 

3 

Відношення 
обсягу інвестицій 
в основний 
капітал до 
вартості основних 
засобів, % 

≥ 25 24,58 16,62 15,8 18,09 14,9 13,7 ↓ 
Небезпечна 

зона 

4 

Відношення 
чистого приросту  
прямих іноземних 
інвестицій до 
ВВП, % 

5-10 3,38 3,78 3,38 3,38 2,34 2,12 ↓ 
Небезпечна 

зона 

5 

Частка прямих 
іноземних 
інвестицій у 
загальному обсязі 
інвестицій, % 

20-30 21,14 22,27 25,13 19,84 18,22 18,16 ↓ 
Небезпечна 

зона 

 

Індикатори інвестиційної безпеки характеризують ступінь прояву відповідних загроз. 
Одним з найважливіших показників, що характеризує ступінь розвитку країни, є відношення 
обсягу інвестицій в основний капітал до ВВП (табл. 3). Протягом аналізованого періоду 
даний показник мав «безпечне» значення лише у 2007 році – 26,2 % і має тенденцію до 
зменшення, що свідчить про недостатність інвестицій в основний капітал і неспроможність 
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забезпечити необхідну матеріально-технічну базу для потреб економіки [4]. 
Таблиця 3 

Індикатори інвестиційної безпеки України протягом 2006-2012 рр. 
Показник 

(порогове значення) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВВП,млрд. грн 544153 720731 948056 913345 1094607 1316,6 1409,0 

Обсяг інвестицій, % до 
ВВП(не менше 25%) 

23 26,2 24,6 16,6 13,8 14,1 24,4 

Обсяг ПІІ, млн. дол. 21607,3 29542,7 35616,4 40053,0 44806,0 49996,0 64044,0 

Приріст ПІІ за рік, млн. 
дол. 

4717,3 7935,4 6073,7 4436,6 4753,0 4560,0 4129,0 

Приріст ПІІ,% до ВВП 
(5%) 

4,4 5,6 4,1 3,8 3,1 2,77 2,34 

Джерело: [2] 
 

Щодо ПІІ, слід зазначити, що хоча їх обсяг збільшується протягом 2006-2012 рр., 
приріст ПІІ до ВВП з кожним роком зменшується (з 4.4% до 2,34%) і сягає небезпечного 
рівня, оскільки ВВП зростає більш швидкими темпами. Відношення обсягу інвестицій в 
основний капітал до вартості основних засобів знизилося з 7,9 % у 2006 р. до 3,6 % у 2011 р., 
що в умовах високої зношеності основних засобів (понад 70 %) свідчить про реалізацію 
загрози старіння матеріально-технічної бази виробництва і зниження здатності вітчизняних 
підприємств випускати конкурентоспроможну продукцію. Показник частки вітчизняних 
інвестицій в основний капітал до ВВП упродовж 2006-2012 рр. змінився неістотно (з 15,9 % 
до 15,5 %) і є нижчим від порогового значення (17 %), що характеризує низький рівень 
інвестиційної активності в країні. Поряд з недостатньою активністю вітчизняних інвесторів 
істотною загрозою економічній безпеці України є монополізація іноземним капіталом 
стратегічних галузей економіки, про що опосередковано може свідчити зростання частки 
прямих іноземних інвестицій у ВВП з 20,7 % у 2006 р. до 30,9 % у 2012 р. (що у 5 разів 
перевищує порогове значення) [6]. 

Включення національної економіки в світову економічну систему зумовлює 
необхідність здійснення аналізу інвестиційної складової економічної безпеки в контексті 
розвитку загальносвітових інвестиційних процесів. Динаміку глобальних потоків  прямих  
іноземних  інвестицій  можна побачити на рис. 1, рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Глобальний притік та відтік прямих іноземних інвестицій, млрд. дол. США 
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Рис. 2. Глобальний потік прямих іноземних інвестицій , млрд.дол.США 
 

Не дивлячись на процеси розгортання світової фінансово-кредитної кризи, зростання 
притоку ПІІ у 2007 р. спостерігався у всіх групах країн. У 2008-2009 рр. стали відчутними 
наслідки фінансової кризи, наслідком чого стало скорочення притоку глобальних ПІІ. У 2010 
р. спостерігається незначне зростання потоків ПІІ, у 2011 р. притік глобальних ПІІ 
наблизився до рекордних докризових показників та склав 1,65 трлн. дол. США, однак уже 
протягом 2012 р. обсяг притоку глобальних ПІІ скоротився на 18 % до 1,35 трлн. дол. США. 
Падіння обсягів притоку відбувалося на фоні зростаючої тенденції інших макропоказників 
(ВВП, міжнародна торгівля та зайнятість) [3]. 

Економіка України є активним та серйозним реципієнтом прямих іноземних 
інвестицій, в той же час будучи й вагомим джерелом формування інвестиційних ресурсів для 
вкладення в економіку іноземних держав (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Надходження прямих іноземних інвестицій в транзитивні економіки світу та  

в Україну, млрд.дол.США 
 

Беручи до уваги темпи зростання інвестицій в економіку України, слід зазначити, що 
обсяг інвестицій зріс більше, ніж у 14 разів від 3,88 млрд. дол. США у 2000 р. до 54,46 млрд. 
дол. США у 2012 р., що значно перевищує світові темпи росту інвестиційних ресурсів. 
Також чітко спостерігаємо стрімке збільшення обсягів інвестицій з України, починаючи з 
2005 р. та чітку тенденцію до зростання притоку ПІІ, не зважаючи на саму фінансово-
економічну кризу та її наслідки. Слід зазначити, що частка ПІІ, що припадають на долю 
України в групі країн з транзитивною економікою, постійно збільшується та перетнула 50-
відсотковий рубіж у 2009 р. Такі високі темпи росту інвестиційних ресурсів можуть нести в 
собі ряд потенційних загроз, що зумовлює необхідність здійснення контролю за ними та 
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забезпечення оптимального рівня інвестиційної безпеки. 
Активне та випереджальне залучення інвестиційних ресурсів в економіку України 

змушує проаналізувати основні країни-джерела притоку ПІІ. Протягом 2000-2004 рр. 
загальна частка п’ятірки країн-лідерів, що здійснюють інвестування в Україну, ледве сягала 
50 % усього притоку ПІІ в країну та їх окремі частки були майже однаковими, але 
починаючи з 2005 р. спостерігається різке домінування Німеччини, частка якої становила 
33,6 % усього обсягу ПІІ. Протягом 2005-2012 рр. відбувається поступова зміна країни-
лідера на користь Кіпру [7]. 

Інвестиційна безпека України перебуває на досить низькому рівні, оскільки 
інвестиційні потоки настільки незначні, що не можуть забезпечити сталого економічного 
зростання країні, не відбувається відновлення основних засобів, модернізація економіки та її 
структурна перебудова. Інвестиційний клімат є незадовільним і не забезпечує умов для 
притоку інвестицій у важливі для розвитку країни напрямки. 

Загалом, стан інвестиційної безпеки регіонів України найбільш чутливий до зміни 
таких показників, як відношення інвестицій в основний капітал до ВВП та частки 
вітчизняних інвестицій в основний капітал у ВВП. Отже, для зміцнення інвестиційної 
безпеки насамперед необхідно оптимізувати частку нагромадження у ВВП, при цьому 
основними засобами як на державному, так і на регіональному рівні мають стати заходи з 
активізації діяльності вітчизняних інвесторів. 

Обмеженість інвестиційних ресурсів і нестабільне фінансування капітальних вкладень 
негативно позначилися на розвитку та стабілізації господарства держави. Здійснення 
глибокої структурної перебудови української економіки вимагає істотного збільшення 
обсягу інвестицій, консолідації всіх джерел інвестування, активізації інвестиційної 
діяльності. 

Україні важливо не втратити фінансової та політичної незалежності, а тому необхідно 
знайти оптимальне співвідношення між отриманням кредитів від міжнародних фінансових 
організацій та залученням грошей внутрішніх інвесторів, розбудувати інфраструктуру ринку 
цінних паперів і лібералізувати правові й податкові умови діяльності інвесторів. 
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования. 
Определены основные свойства экономической безопасности и факторы, оказывающие влияние на 
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The article considers the questions of providing economic security for business entities. The basic properties of 
the economic security and the factors that affect the economic security within the enterprise and beyond it are 
identified.  

Key words: economic security, factors of economic security, economic security properties. 
 

Одной из важнейших проблем эффективного развития предприятия в рыночных 
условиях хозяйствования является обеспечение его экономической безопасности. 
Необходимость исследования обеспечения экономической безопасности на уровне 
предприятия обусловлена тем, что именно на уровне субъекта хозяйствования формируются 
устойчивые структурные единицы экономической системы региона и государства и 
обеспечивается во многом устойчивость более высоких уровней экономики. 

Экономической безопасности предприятия присущ двойственный характер: с одной 
стороны, она обеспечивает возможность собственного функционирования, с другой – 
является частью (элементом) экономической безопасности системы высшего уровня и 
субъектом, осуществляющим выполнение функций регионом, государством [1, с.654]. 

Систему обеспечения экономической безопасности можно рассматривать как 
комплекс мероприятий по локализации угроз и опасностей, препятствующих деятельности 
предприятия и его жизненно важным интересам [2, с.308]. Система экономической 
безопасности в современных условиях является сложной, иерархической, многоуровневой 
экономической системой.  

Как сложная система, система экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
имеет индивидуальные особенности и эволюционирует под влиянием внешних угроз и 
внутренних факторов. Индивидуальные особенности проявляются в характере свойств, 
присущих системе экономической безопасности. Факторы экономической безопасности 
определяет непосредственно сфера хозяйственной деятельности предприятия.  

Факторы экономической безопасности оказывают влияние на экономическую 
безопасность внутри предприятия (эндогенные факторы) и извне (экзогенные факторы). 
Внутренние факторы непосредственно зависят от форм, методов и организации работы на 
предприятии. На внешние факторы предприятие не может влиять или это влияние может 
быть незначительным.  

К эндогенным факторам экономической безопасности, оказывающим влияние на 
экономическую безопасность внутри предприятия (во внутренней среде), можно отнести 
следующие: 

- уровень применяемой технологии производства: обеспечивает 
конкурентоспособность продукции, положение на рынке сбыта, уровень рентабельности 
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производства. Устаревшие технологии производства не позволят предприятию достичь 
указанных параметров;  

- уровень защиты информации: обеспечивает защиту данных, представляющих 
коммерческую тайну;  

- уровень квалификации кадров: фактор обеспечивается добросовестностью 
сотрудников службы персонала, качеством подбора персонала предприятия, достаточно 
точной оценкой квалификации кадров, наличием системы мотивации персонала, 
образовательным уровнем руководителей. Все это позволяет предупредить внедрение 
специалистов-шпионов конкурентных фирм, нарушение коммерческой тайны за счет 
высокого уровня дисциплины и самосознания;  

- управление качеством продукции: позволяет сохранять конкурентные преимущества 
на рынке сбыта, обеспечивая стабильный уровень объемов продаж и положительную 
динамику финансовых показателей;  

- уровень внутрифирменного менеджмента: определяет качество долгосрочного, 
среднесрочного и оперативного планирования и оказывает влияние на всю производственно-
хозяйственную деятельность предприятия и ее эффективность; 

- маркетинг: изучение рынков сбыта и проведение грамотной маркетинговой тактики 
и стратегии позволяет повысить объем выручки от производственной деятельности, 
соответственно повысить рентабельность и финансовую устойчивость;  

- стратегическое планирование деятельности и экономическая политика предприятия: 
фактор оказывает влияние на финансовую независимость и устойчивость. Реализуется через 
стратегическое и текущее планирование, определение направлений развития, экономичность 
производства, выбор ресурсов, прогнозирование оптимистического и пессимистического 
сценариев развития предприятия, оценку изменений внешней среды; 

- инновационная деятельность: позволяет использовать новейшие разработки в 
технологии производства, повышая конкурентоспособность продукции и снижая затраты на 
ее изготовление;  

- форс-мажорные обстоятельства: аварии, пожары, взрывы, перебои в энерго-, водо-, 
теплоснабжении, выход из строя вычислительной техники и т.д.  

К экзогенным факторам экономической безопасности, оказывающим влияние на 
экономическую безопасность предприятия извне (из внешней среды), можно отнести 
следующие: 

- насыщенность рынков факторов производства (средств производства, трудовых 
ресурсов, финансов): влияет на ценообразование и изменяет стоимость ресурсов; 

- интенсивность конкуренции в отрасли и регионе: оказывает влияние на 
прибыльность производства; 

- экология в регионе: определяет возможности конкретного производства в 
конкретном регионе; 

- экономическая политика государства: оказывает влияние на импорт сырья и экспорт 
продукции, условия существования предприятия; 

- фискальная политика государства: непосредственно влияет на учетную политику 
предприятия; 

- состояние банковской системы: оказывает непосредственное влияние на 
деятельность предприятия. Банкротство обслуживающих банков и зависание денег на их 
счетах негативно сказываются на финансовом состоянии предприятия; 

- уровень инфляции: вызывает колебания заработной платы, цен на сырье и 
производимую продукцию, рентабельность производства и др. 

При изменении одного из факторов, подвергающегося корректировке для 
минимизации риска в системе обеспечения экономической безопасности возникает цепная 
реакция, затрагивающая все факторы и создающая новые механизмы взаимодействия 
факторов [3, с.29-30]. 
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Формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
целесообразно осуществлять с учетом свойств, которые должны быть присущи данной 
системе. Учет этих свойств направлен на комплексное обеспечение стабильности 
предприятия, эффективное построение стратегии обеспечения его безопасности.  

Свойства системы экономической безопасности предприятия, присущие ей в целом, 
определяются свойствами отдельных частей (элементов) системы, а свойства частей 
(элементов) системы зависят от свойств системы в целом. 

Анализ научных источников [4, с.771; 5, с.181-182] позволяет выделить ряд основных 
свойств, присущих экономической безопасности предприятия: 

- гибкость: определяет способность хозяйственной системы быстро реагировать на 
изменения внешней среды, в том числе и на изменения, несущие опасность и угрозы, 
перераспределять ресурсы в соответствии с потребностями хозяйствующих субъектов, 
вводить новые формы и методы хозяйствования, организации и управления экономической 
системой предприятия; 

- адаптивность: является мерой жизнестойкости и характеризует способность 
хозяйственной системы предприятия налаживать свой состав, структуру и внутренние 
свойства для отражения внутренних и внешних угроз с целью обеспечения возможности 
функционирования в новых условиях; 

- производительность: определяет способность хозяйственной системы предприятия 
обеспечивать необходимое количество и качество экономических благ и услуг в 
соответствии с растущими потребностями хозяйствующих субъектов. Это означает, что 
экономически безопасное предприятие способно функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства, обеспечивая тем самым самодостаточность и возможность развития. 
Нижним порогом экономической безопасности предприятия можно признать его 
способность осуществлять простое воспроизводство; 

- эффективность: характеризует соотношение полученных результатов и 
осуществленных затрат (материальных, финансовых, трудовых). Повышение эффективности 
деятельности предприятия способствует росту уровня экономической безопасности, 
поскольку позволяет получать больший результат при наименьших затратах, а часть 
ресурсов направлять на защиту своих интересов и нейтрализацию угроз; 

- организованность в системе обеспечения экономической безопасности предприятия: 
предусматривает распределение функций управления и принятия решений между 
структурными подразделениями и службами разного уровня. Это позволяет обеспечить 
оперативность принятия решений за счет сосредоточения решения тактических задач в 
зависимости от их сложности и необходимых ресурсов – на низших уровнях управления, а 
стратегических задач – на высших уровнях управления; 

- динамичность: определяет способность системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия под влиянием внешних и внутренних воздействий сохранять 
существенно важные характеристики своего существования. Такая ситуация вынуждает 
предприятие перестраиваться, приспосабливаться к новым условиям; 

- управляемость: предполагает наличие на предприятии субъекта управления, 
который обладает необходимой компетенцией; помогает управлять деятельностью всей 
системы безопасности, отдельных ее составляющих; несет ответственность за выполнение 
всех управленческих решений (организационно-экономических и правовых) в соответствии с 
поставленными задачами; осуществляет совершенствование системы и т.д. Несоблюдение 
этого требования приводит к принятию субъективных управленческих решений, 
пренебрежению интересами предприятия в собственных целях; 

- контролируемость: предусматривает осуществление контроля за состоянием 
субъекта управления экономической безопасности, при этом не оказывая на него никакого 
управленческого воздействия. 
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Экономическая безопасность предприятия, основанная на оптимальном соотношении 
всех свойств, позволяет предприятию быть устойчивым, адекватно реагировать на вызовы и 
угрозы, развиваться и совершенствоваться.  

Цели и задачи конкретного предприятия создают приоритетные направления по 
обеспечению экономической безопасности предприятия.  

При создании адаптивной системы обеспечения экономической безопасности 
выделяют такие критерии ее существования, как: нежелательное изменение условий 
существования; параметры жизнедеятельности [3, с.30]. 

Нежелательные изменения условий существования зависят от рода деятельности 
предприятия и условий его функционирования. К таким критериям в первую очередь 
относятся те, которые отдаляют предприятие от состояния эффективной деятельности. 
Параметры жизнедеятельности экономической безопасности обусловлены задачами ее 
существования, а именно – обеспечением равновесного состояния, при котором достигается 
максимизация прибыли и минимизация потерь. Это значит, что система обеспечения 
экономической безопасности должна существовать внутри системы управления 
предприятием, иметь административные рычаги и показатели эффективности. Предприятием 
должна быть разработана концепция экономической безопасности и создан механизм 
функционирования системы обеспечения экономической безопасности. 

Система экономической безопасности с пригодным уровнем результативности 
сначала создается с минимальным набором необходимых компонентов, проходя постепенно 
все стадии жизненного цикла и приобретая новые количественные и качественные свойства.  

При формирования надежной системы экономической безопасности на предприятии, 
необходимым является: создание службы безопасности; проведение мер материального 
стимулирования, финансирования защитных мероприятий; использование технических 
средств и системы охраны; использование современных информационных технологий, баз 
данных, систем защиты от несанкционированного доступа к ним; проведение мер 
морального воздействия, воспитательной работы с персоналом; разработка кодексов 
поведения, создание атмосферы корпоративного духа, партнерства [2, с.307-308; 6, с.256]. 

В условиях постоянного риска и противодействия злоумышленникам, система 
экономической безопасности предприятия должна: быть действенной, постоянно защищая 
его интересы; выявлять разнообразные деструктивные факторы, принимать меры по 
предупреждению их вредного воздействия и нанесения убытков субъекту хозяйствования. 
Это позволит уменьшить расходы, поскольку экономически выгодным является 
своевременное выявление возможных угроз и опасностей, и проведение соответствующих 
мероприятий их предупреждения, чем устранение причиненного ими ущерба. Система 
экономической безопасности должна быть такой, чтобы расходы на ее обеспечение были 
экономически обоснованными, оптимальными и целесообразными, и не превышали тот 
предельный уровень, при котором теряется экономическая целесообразность их применения 
[2, с.308]. 

В заключение следует отметить, что система экономической безопасности 
предприятия должна быть комплексно целенаправленной, многофункциональной, 
динамично адаптивной, с адекватным набором средств и мер для устранения внутренних и 
внешних угроз. 
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АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті розглянуто методичний інструментарій управління ризиками інвестиційної діяльності 

підприємства, проведено аналіз методів оцінки та зменшення ризиків. Визначено, що застосування переважної 
більшості методів оцінки ризиків потребує ретельного аналізу інвестиційної ситуації і певного обсягу 
інформації про об’єкт інвестування та значних витрат часу. Встановлено, що застосування певних методів 
мінімізації ризиків потребує виконання певних умов (інвестування капіталу лише в фінансові інструменти, 
додаткові витрати часу тощо), які інвестор може не прийняти. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, ризик, оцінка, мінімізація, ідентифікація.  
 
The article considers the methodical tools of risk management of enterprise’s investment activity, analyzes 

methods to assess and reduce risks. It’s determined that the application of the vast majority of risk assessment 
techniques requires a careful analysis of the investment situation and a certain amount of information about the 
investment object and considerable expenses of time. It’s established that the application of certain risk minimization 
methods requires the fulfillment of certain conditions (investing the capital only in financial instruments, additional 
expenses of time etc.) that the investor can not to accept. 

Keywords: investment, risk, assessment, minimization, identification. 
 

Вкладення капіталу вітчизняних і іноземних інвесторів в підприємства України 
пов’язано з численними ризиками (політична напруга, нестабільний розвиток економіки 
країни, недосконалість законодавчої бази, високий рівень корумпованості тощо), які можуть 
значною мірою спотворити прогнозну ефективність діяльності підприємств, що зумовлює 
необхідність застосування ефективних інструментів ризик-менеджменту при прийнятті 
рішень щодо інвестування. 

Дослідження зарубіжних і вітчизняних науковців показують, що в сучасних умовах 
важливого значення при управлінні ризиками набувають питання їх завчасного виявлення й 
удосконалення методів їх оцінки та мінімізації. 

Метою статті є ідентифікація та аналіз особливостей застосування методичного 
інструментарію управління ризиками інвестиційної діяльності підприємств. 
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Одним з найважливіших етапів ефективного здійснення інвестиційної діяльності в 
умовах невизначеності є управління ризиками. До основних етапів управління ризиками 
інвестиційної діяльності підприємств належать: ідентифікація, оцінка та мінімізація ризиків. 

Інформаційне забезпечення об’єкта інвестування полягає в зборі і оцінці відомостей, 
порівняльному аналізі умов здійснення інвестиційної діяльності та її кінцевих результатів. 
Від якості та об’єктивізму отриманих даних про об’єкт інвестування залежить надійність та 
ефективність подальшого процесу оцінки ризику, тому важливим моментом при 
ідентифікації ризиків є оцінка повноти і достовірності отриманої інформації. 

Існування численних інвестиційних ризиків, обумовлює наявність великого розмаїття 
методів їх оцінки. На практиці для оцінки ризику підприємств застосовують переважно 
економіко-статистичні, експертні й аналогові методи та методи економіко-математичного 
моделювання. 

Економіко-статистичні методи становлять основу оцінки ризиків і дозволяють 
одержати найбільш обґрунтовану з математичної точки зору характеристику їх рівня. До 
основних розрахункових показників цього методу відносяться: рівень інвестиційного ризику, 
дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, бета-коефіцієнт, альфа-
коефіцієнт. Разом з цим, даний метод потребує статистичної інформації про параметр, який 
контролюється протягом значного проміжку часу. За умов нестабільності розвитку 
економіки України прогнозувати майбутню динаміку показників майже неможливо. Жоден з 
абсолютних і відносних статистичних показників не є вичерпною характеристикою 
ризикованості рішень, що вимагає їх системного використання. 

Експертна оцінка рівня ризику застосовується в тому випадку, якщо на підприємстві 
відсутні необхідні дані для здійснення розрахунків економіко-статистичними методами та 
дозволяє дати інтегральну оцінку за окремими складовими. До експертних методів оцінки 
належать: опитування, SWOT – аналіз, «роза ризиків», оцінка ризиків стадії проекту, метод 
Дельфі. Засновані на інтуїції, хоча і кваліфікованих фахівців, методи експертної оцінки 
ризиків є досить суб’єктивними. 

Аналогові методи оцінки рівня інвестиційного ризику дозволяють визначити його 
рівень за окремими найбільш масовими інвестиційними операціями підприємства. При 
цьому може бути використаний як власний, так і зовнішній досвід здійснення таких 
інвестиційних операцій. Однак аналогові методи оцінки ризиків інвестиційної діяльності 
підприємства не враховують індивідуальні характеристики і не можуть бути застосовані в 
умовах нестабільного розвитку 

Для зменшення ризику і розгляду різноманітної картини можливих наслідків 
необхідно вдатися до ускладненого (комплексного) методу оцінки ризику або до економіко-
математичного моделювання. 

Найбільше поширення одержали такі методи економіко-математичного моделювання: 
аналіз чутливості проекту, аналіз сценаріїв проекту, метод імітаційного моделювання, 
методи «дерева рішень», «точки беззбитковості». 

Сутність методу аналізу чутливості полягає в оцінці впливу основних вихідних 
параметрів інвестиційного проекту на кінцеві показники його ефективності. Послідовно 
змінюючи значення варійованих вихідних показників, можна визначити діапазон коливань 
обраних для оцінки кінцевих показників ефективності, а також критичні значення вихідних 
параметрів проекту, що ставлять під сумнів доцільність його здійснення. Чим більше 
діапазон коливань вихідних параметрів проекту, при якому показники його ефективності 
відповідають обраним підприємством критеріям, тим менш ризикованим він вважається за 
результатами аналізу чутливості [1, с. 256]. Метод, що аналізується, є досить простим, 
широко застосовується на практиці і дозволяє визначати лише критичні значення коливань 
змінних проекту, але не дає змогу визначити величину втрат, які можуть виникнути у разі 
настання ризикової події. На підставі цього підходу зміна одного фактора розглядається 
ізольовано, тоді як на практиці всі економічні фактори тією чи іншою мірою корельовані, що 
є суттєвим недоліком цього методу. 
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Аналіз сценаріїв проекту дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності 
проекту одночасної зміни декількох вихідних його параметрів, що генерують можливі 
проектні ризики. Основною перевагою цього методу в порівнянні з аналізом чутливості є те, 
що усі варійовані вихідні параметри проекту моделюються з урахуванням їх 
взаємозалежності. У практиці проектного аналізу моделюється, як правило, три основних 
сценарії здійснення реального інвестиційного проекту – песимістичний, реалістичний і 
оптимістичний, основу яких складає передбачуване погіршення або поліпшення вихідних 
параметрів. Результати аналізу сценаріїв проекту дозволяють визначити умови його 
реалізації, що забезпечують досягнення критеріальних значень показників ефективності [1, 
с. 256]. Однак при застосуванні цього методу досить складно простежити одночасно вплив 
багатьох факторів, тому при використанні аналізу сценаріїв, як правило, використовується 
обмежена  кількість чинників.  

Основу методу імітаційного моделювання складає метод Монте-Карло. Він дозволяє 
найбільш повно врахувати весь діапазон невизначеностей вихідних значень параметрів 
проекту, з якими може зіштовхнутися його майбутнє здійснення. Крім того, шляхом 
обмежень  необхідних показників ефективності проекту можна найбільш широко 
використовувати інформаційну базу проведення аналізу проектних ризиків. Таким чином, 
метод Монте-Карло дозволяє одержати інтервальні значення показників проектних ризиків, 
у рамках яких можлива успішна реалізація інвестиційного проекту [1, с. 256]. Застосування 
цього підходу при оцінці ризиків потребує значного масиву вхідної інформації, спеціальне 
програмне забезпечення, що свідчить про складність побудови імітаційної моделі і значно 
обмежує можливості його використання. Також слід зазначити, що метод імітаційного 
моделювання не враховує залежність між вартістю, певними показниками ефективності 
проекту і часом на його реалізацію.  

Метод «дерева рішень» дозволяє найбільш комплексно врахувати ризики 
інвестиційного проекту на окремих послідовних етапах його здійснення. Експертні оцінки 
можливих сценаріїв варіації вихідних параметрів проекту при використанні цього методу є 
більш обґрунтованими, тому що в цьому випадку вони визначаються не по проекту в цілому, 
а у розрізі окремих етапів його реалізації з урахуванням періоду часу кожного з етапів. 
Імовірність несприятливого результату в досягненні заданих кінцевих показників 
ефективності проекту і буде характеризувати міру його ризику [1, с. 258]. Застосування 
методу «дерева рішень» дозволяє ліквідувати недоліки експертного методу, що вказує на 
його суттєву перевагу, навіть при достатній трудомісткості у використанні.  

Як на етапі передінвестиційних досліджень, так і в процесі реалізації інвестиційного 
проекту завжди постає задача визначення мінімально припустимого обсягу реалізації 
продукції, що забезпечувало хоча б покриття валових витрат. У спеціальній літературі цей 
показник одержав назву «точка беззбитковості». При визначенні цього показника 
приймається, що витрати на виробництво і реалізацію можуть бути розділені на умовно-
постійні, що не залежать від обсягу виробництва, і змінні – залежні від обсягу виробництва. 
Мінімально припустимий обсяг виробництва, що забезпечує безприбутковий оборот, при 
сформованій структурі витрат за певний період визначається як співвідношення постійних 
витрат у цьому періоді і різниці ціни одиниці продукції та змінних витрат у цьому періоді [2, 
с. 170]. Аналіз беззбитковості, через його простоту, може бути застосований на початкових 
етапах проектування, але разом з цим не дозволяє інтерпретувати результати аналізу на весь 
період життєвого циклу проекту, оскільки аналізується тільки один часовий показник. 
Метод, що розглядається, не дає загальної оцінки ризику залежно від зміни декількох 
параметрів, що є його суттєвим недоліком. 

Аналіз методичного інструментарію оцінки ризиків інвестиційної діяльності 
підприємства показав, що кожен з методів має певні недоліки і переваги. Застосування 
переважної більшості методів потребує ретельного аналізу інвестиційної ситуації певного 
обсягу інформації про об’єкт інвестування та значних витрат часу. 
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Важливим етапом управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства є їх 
зменшення. Для мінімізації ризиків на практиці застосовують багато методів. Найбільш 
поширеними з них є: диверсифікація, страхування, хеджування, лімітування, передача 
ризиків. 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується появою єдиного 
міжнародного фінансового ринку, основними інструментами якого є акції, облігації, валютні 
ресурси, опціони, варанти, форвардні контракти тощо. Таке їх розмаїття дає змогу 
інвесторам ефективно формувати інвестиційний портфель. Тому диверсифікація фінансових 
інструментів, тобто процес розподілу інвестиційних засобів між різними об’єктами 
вкладення капіталу, які безпосередньо не пов’язані між собою, є найпоширенішим методом 
зниження ризиків, що дозволяє не лише зменшити їх ступінь, а й збільшити дохід від 
інвестиційної діяльності.  

Ще одним ефективним методом зниження ризиків інвестиційної діяльності є 
страхування. В загальному випадку страхування – це угода, згідно з якою страхувальник за 
певну обумовлену винагороду приймає на себе зобов'язання відшкодувати збитки або їх 
частину страхувальнику, що сталися внаслідок передбачених в договорі страховки небезпек і 
(або) випадковостей, котрим піддається страхувальник або застраховане ним майно [3, с. 
293]. Розрізняють три сфери страхування: особисте, майнове та страхування 
відповідальності. Однак для зменшення ризиків інвестиційної діяльності переважно 
застосовують майнове страхування та страхування відповідальності.  

Однією зі специфічних форм страхування майнових інтересів є хеджування – система 
заходів, яка дозволяє виключити або обмежити ризик фінансових операцій в разі 
несприятливих змін курсу валют, цін на товари, процентних ставок тощо [3, с.304]. Учасники 
економічних відносин укладають контракти на умовах як негайної поставки активу (свопові 
операції), так і поставки в майбутньому (термінові операції).  

Аналізуючи методи мінімізації ризиків, слід приділити увагу менш оптимальним ніж 
диверсифікація, страхування та хеджування, але безумовно ефективним засобам: лімітації, 
резервуванню засобів та передачі ризиків. 

Лімітація – це встановлення систем обмежень як зверху, так і знизу, що сприяють 
зменшенню ступеня ризику [3, с. 329]. Застосовується при продажі товарів в кредит, наданні 
позики, визначенні суми вкладень, шляхом встановлення певних обмежень. Однак лімітація 
не здійснює впливу на виробничий, маркетинговий, інноваційний ризики тощо, що є 
недоліком цього методу.  

Резервування засобів як спосіб зниження негативних наслідків настання ризикової 
події полягає в тому, що підприємець створює відособлені фонди відшкодування збитків при 
непередбачених ситуаціях за рахунок частини власних  оборотних коштів [3, с. 330]. 
Створення таких фондів дозволить покрити непередбачені витрати та зменшити ризик 
інвестиційної діяльності. Недоліками такого методу є: значні власні витрати на створення 
фонду відшкодування та неможливість визначення необхідного розміру резервного фонду. 

Сутність методу передачі ризику полягає в його розподілі між інвесторами. Однак цей 
метод дозволяє зменшити не лише збитки інвестиційної діяльності, а й доходи інвесторів, що 
є його суттєвим недоліком. 

Таким чином, методи зменшення ризиків інвестиційної діяльності мають певні 
переваги та недоліки. Застосування деяких методів потребує додаткових витрат, інші – 
зменшують доходи від інвестиційної діяльності. Для усунення певних недоліків слід 
застосовувати комплексний підхід до зменшення ризиків, який оснований на співвідношенні 
певних методів. Вибір кожного з них обумовлений метою та пріоритетами інвестора. 
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Досліджуються питання сутності фінансової безпеки банківських установ України. Вивчаються 

основні складові системи фінансової безпеки вітчизняних банків та аналізуються інструменти її забезпечення. 
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забезпечення фінансової безпеки банківської діяльності. 
 

Problems of financial security of banking institutions in Ukraine essence are explored. Main components of 
local banks financial security system are studied, and instruments for its achieving are analyzed. 

Key words: bank, banking, financial security, bank management, measures to ensure financial security 
banking. 

 

Однією з важливим складових економічної інфраструктури держави виступає 
банківська система. Банківська діяльність пов’язана із консолідацією всіх учасників 
ринкових відносин та щоденно ставить за мету забезпечення необхідними кредитним 
ресурсами суб’єктів економіки, комфортного обслуговування всіх клієнтів та збереження їх 
довіри до банківського сектора. Вплив факторів світової фінансової кризи та загроз 
внутрішнього характеру обумовлює актуальність вирішення проблеми забезпечення 
фінансово-економічної безпеки банків, що дозволить здійснювати превентивні дії та 
мінімізувати негативні наслідки кризових явищ у банківській системі України. 

Численні праці вітчизняних та зарубіжних дослідників висвітлюють питання сутності 
та організації складових елементів фінансової безпеки банківських установ. Авторами таких 
досліджень є: О. Барановський, Т. Болгар, С. Васильчак, Р. Гриценко, С. Добринь, А. 
Єпіфінов, Т. Кельдер, О. Кириченко, Г. Крамаренко, І. Крупка, З. Сороківська [1-3; 6-8; 17; 
11-14; 16] та ін. [15]. Але, незважаючи на значну увагу цьому питанню, основні аспекти 
фінансово-економічної безпеки банківської діяльності залишаються недостатньо вивченими і 
потребують подальшого дослідження. 

Безпека банківської діяльності визначається у працях численних дослідників 
наступним чином:  

– безпека банків – це стан захищеності життєво важливих інтересів банку від 
недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності кримінальних формувань і окремих 
осіб, здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, зберігати стабільність 
функціонування і розвитку відповідно до статутних цілей [4]; 

– безпека банків – представляє собою систему заходів, яка забезпечує захищеність 
інтересів власників, клієнтів, працівників і керівництва банку від зовнішніх та внутрішніх 
загроз [9]; 

 – безпеку банківської діяльності слід розуміти, передусім, як: безпеку банку як 
організації; безпеку банківського персоналу; безпеку банківських операцій [5]; 

– безпека банків – це стан стійкої життєдіяльності, за якої забезпечується реалізація 
основних інтересів і пріоритетних цілей банку, захист від зовнішніх і внутрішніх 
дестабілізуючих факторів [6]; 
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– безпека банків – представляє собою стан захищеності банку від  внутрішніх і 
зовнішніх загроз [16]; 

– безпеку банківської діяльності слід трактувати як: стан стійкої життєдіяльності, за 
якого забезпечується реалізація мети банку та основних його інтересів, захист від внутрішніх 
і зовнішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов функціонування; властивість 
своєчасно й адекватно реагувати на всі негативні прояви внутрішнього і зовнішнього 
середовища банку; здатність протистояти різним посяганням на власність, діяльність і імідж 
банку, створювати ефективний захист від внутрішніх і зовнішніх загроз [10]. 

Підсумовуючи наведені трактування, вважаємо, що безпека банківської діяльності – 
це сукупність умов, за яких досягається раціональне використання ресурсів (що є у 
розпорядженні банківської установи), забезпечується її здатність швидко реагувати на вплив 
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, а також забезпечується її фінансова 
стійкість. 

Нестабільність світових фінансових ринків, зростаюча загроза чергової фінансової 
кризи світової економіки обумовлює необхідність постійної уваги до забезпечення безпеки 
банківської діяльності. Не можна не погодитися, що відбувається «… виведення питання 
щодо міцності банківських сейфів на рівень проблеми фінансової безпеки держави, зокрема, 
і національної безпеки в цілому» [2]. Як справедливо зазначає фахівець з питань економічної 
безпеки О. Барановський: «Забезпечення фінансової безпеки комерційних банків та їх 
установ є дуже важливим ще й тому, що підрив довіри до кредитних інститутів завдає 
збитків фінансовій безпеці всієї країни. Передусім, слід зазначити, що фінансова безпека 
банків – проблема не лише національна, а й міжнародна» [1]. 

У науковій думці з  різних позицій трактується сутність категорії «фінансова безпека 
банків», і на сьогодні не існує її загальноприйнятного визначення. Перелічимо найбільш 
поширені підходи до визначення цієї категорії: 

1) фінансова безпека комерційного банку – це:  а) сукупність умов, за яких потенційно 
небезпечні для фінансового стану комерційного банку дії чи обставини попереджені чи 
зведені до такого рівня, за якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку  
функціонування банку, збереженню й відтворенню його майна та інфраструктури і 
перешкодити досягненням банком статутних цілей; б) стан захищеності фінансових інтересів 
комерційного банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує 
[1]]; 

2) під фінансовою безпекою банку слід мати на увазі такий стан банківської установи, 
який характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, 
його здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів 
для забезпечення стійкого розвитку [18]; 

3) фінансово-економічна безпека банківської системи – це такий її стан, коли 
фінансова стабільність чи репутація не може бути підірвана цілеспрямованими діями певної 
групи осіб і організацій або фінансовою ситуацією, що складається всередині чи зовні 
банківської системи [7]; 

4) фінансову безпеку банку можна визначити як динамічний стан, при якому він: 
юридично і технічно здатний виконувати та реально виконує властиві йому функції; 
забезпечує стійкий захист життєво важливих соціально-економічних інтересів громадян, 
господарюючих суб’єктів, суспільства та держави від негативного впливу внутрішніх і 
зовнішніх загроз; володіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростання і має в 
своєму розпорядженні механізми для реалізації даного потенціалу [19]. 

На наш погляд, найбільш ґрунтовне та об’єктивне визначення досліджуваної 
економічної категорії запропоновано у праці [3], згідно з яким «фінансова безпека банку – це 
стан банківської установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу 
зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю досягати поставлених цілей і генерувати 
достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку» [3]. 
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Базуючись на численних дослідженнях фінансової безпеки банків і аналізі наукових 
робіт [1; 3; 6; 14; 16; 18] можна виділити наступні її характеристики: 

– фактори, що обумовлюють фінансову безпеку: рівнем підтримання ліквідності, 
впровадженням фінансових інновацій, охороною інформації, збереженням активів, 
забезпеченням прибутковості [1]; 

– вимоги, що забезпечують надійність фінансової безпеки: безперервність безпеки; 
плановість безпеки; конкретність безпеки; активність безпеки; універсальність безпеки; 
комплексність безпеки [10]; 

– фактори, що безпосередньо впливають на фінансову безпеку: наявність економічних 
нормативів, що регламентують банківську діяльність, їх обґрунтованість; система 
розрахунків, яка застосовується; організаційна структура банку і рівень заробітної плати; 
довіра до  банківської та грошової системи і купівельна спроможність національної валюти; 
конкурентне середовище, методи, що застосовуються в конкурентній боротьбі; локальні і 
глобальні фінансові кризи [2]. 

Підвищення ефективності організації фінансової безпеки банківських установ та 
підтримка її належного рівня, здійснення комплексу заходів із попередження та подолання 
загроз фінансовій безпеці діяльності – виступає життєво необхідними діями в 
функціонуванні кожного банку.  

До переліку основних заходів забезпечення фінансової безпеки банківської діяльності 
відносяться: підсилення державного регулювання банківської сфери; удосконалення 
методичної бази оцінки рівня фінансової безпеки банку;  зміцнення позиції державних банків 
в реалізації стратегії економічного розвитку країни; наблизити діяльність вітчизняних банків 
до міжнародних стандартів; підвищення ефективності діяльності та фінансової стійкості 
банків шляхом поліпшення якості корпоративного управління, досягнення більшої 
прозорості діяльності банків, ефективності ризик-менеджменту, вдосконалення відносин 
органів управління банків, акціонерів [14; 16]. 
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Однією з головних складових національної та економічної безпеки держави є 
продовольча безпека. Проблема її формування має першочергове значення для вітчизняної 
економіки особливо в умовах глобалізації та в зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію 
України з ЄС. Інтернаціоналізація економіки, зростання конкуренції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, збільшення імпорту харчових продуктів обумовлюють необхідність 
адаптації та стійкого розвитку підприємств агропромислового комплексу, подолання і 
нейтралізації небезпек і загроз продовольчій безпеці шляхом забезпечення конкурентних 
переваг та підвищення конкурентоспроможності. 

Формування продовольчої безпеки є одним з основних напрямів державної політики з 
питань національної безпеки України в економічній сфері (стаття 8). З цих позицій 
актуальним є формування такої моделі продовольчої безпеки, яка сприятиме забезпеченню 
країни безпечними та якісними продуктами харчування, стабільності вітчизняного 
виробництва продуктів харчування, обсяги якого достатні для забезпечення продовольчої 
незалежності держави. 

Згідно чинного законодавства продовольча безпека розглядається як захищеність 
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої держава 
гарантує фізичну й економічну доступність та якість життєво важливих продуктів 
харчування населенню згідно з науково обґрунтованими наборами продуктів харчування, 
підтримує стабільність продовольчого забезпечення населення та забезпечує продовольчу 
незалежність [1]. 

Проблема продовольчої безпеки є досить складною і багаторівневою, тому повинна 
розглядатися і вирішуватися на різних взаємопов’язаних ієрархічних рівнях. За масштабами 
виділяють міжнародний (світовий) рівень, міждержавний та державний (національний), 



 202

який, в свою чергу, має рівні нижчого порядку (регіон, область, домогосподарський 
(персональний)). Оптимальний варіант забезпечення продовольчої безпеки досягається за 
умови узгодженості дії суб’єктів усіх рівнів. 

Міжнародний рівень продовольчої безпеки відображає достатність продовольчого 
забезпечення для населення планети. Ця проблема і сьогодні залишається гострою. За 
різними оцінками, 13-15 % населення планети голодують або не мають повноцінного 
споживання харчових продуктів. На Всесвітньому форумі з проблем продовольства (1996 р., 
м. Рим) основною загрозою продовольчій безпеці світу і окремих країн вперше була визнана 
бідність, а не брак продовольства. 

Стан продовольчої безпеки на державному рівні є важливою умовою збереження 
суверенітету країни, незалежності її внутрішньої та зовнішньої політики. Треба підкреслити, 
що підходи до вирішення продовольчої безпеки в розвинених країнах світу та тих, що 
розвиваються, мають суттєві відмінності. У розвинених країнах її вирішення має 
загальнодержавне значення, передбачає всебічний розвиток галузей національного 
агропромислового комплексу, підвищення соціальних стандартів та рівня життя населення. 
Наприклад, США і Франція мають 100 % самозабезпечення продовольством. Країни, що 
розвиваються використовують як власні можливості забезпечення населення продуктами 
харчування, так і різні види допомоги інших країн і міжнародних організацій. 

Сьогодні в Україні стан продовольчої безпеки не в повній мірі відповідає рівню 
розвинених країн, що обумовлено недостатньою платоспроможністю населення та 
зростанням цін на продукти харчування. Але позитивні зрушення, які відбуваються останнім 
часом в галузях агропромислового комплексу, сприяли стабільному забезпеченню 
внутрішнього ринку харчовими продуктами та дали можливість нарощувати експортний 
потенціал. Так, за 2010-2012 рр. загальний приріст валової продукції сільського господарства 
становив 12,8 %, у харчовій промисловості – 4,5 %. Понад 80 % харчових продуктів, які 
споживають українці, вироблено в Україні, що згідно зі світовими нормативами є достатній 
рівнем. 

Продовольча безпека на локальному рівні і рівні домогосподарств характеризується 
фізичною та економічною доступністю соціальних груп населення, сімей і окремих 
споживачів до продуктів харчування в обсягах і асортименті, які не менші встановлених 
раціональних норм споживання. 

Необхідність забезпечення продовольчої безпеки країни вимагає підтримки 
відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, стійкого зростання виробництва 
продовольчих продуктів, підвищення фізичної та економічної доступності продовольства для 
різних категорій населення. Для України суттєве значення мають два головних напрями 
досягнення продовольчої безпеки. По-перше, забезпечення постачання продовольства в 
кількостях, які могли б гарантувати здоров’я і повноцінне харчування населення. По-друге, 
підтримання відповідного рівня продовольчого самозабезпечення. Знаючи реальний стан 
продовольчої проблеми можна розробити конкретні заходи, спрямовані на подолання дії 
негативних факторів, на продовольче забезпечення. 

Останніми роками спостерігається покращання ситуації із споживанням продуктів 
харчування населенням України, про що свідчать наведені дані (табл. 1). 

Відбулося збільшення споживання майже всіх основних харчових продуктів окрім 
хліба і хлібобулочних виробів. Але має місце невідповідність споживання населенням 
України раціональним нормам по м’ясу та м’ясопродуктам (68 % від норми), молоку та 
молочним продуктам (57,0 %), плодам, ягодам та винограду (60,0 %), рибі і рибним 
продуктам (68,0 %). Отже, відставання фактичного споживання від раціонального по молоку 
і молокопродуктах складає 43,0 %, м’ясу та м’ясопродуктах – 32,0 %, плодах, ягодах і 
винограду – 40,0 %, рибі та рибопродуктах – 32,0 %. Ця ситуація не може бути пояснена 
низькими обсягами виробництва, адже рівень самозабезпечення по цих продуктах досить 
високий. Треба констатувати, що особливо критичне положення склалося із споживанням 



 203

молока і молокопродуктів, плодів і винограду, рівень споживання яких не досягає навіть 
мінімальним норм. 

Таблиця 1 
Споживання основних продуктів харчування населенням України (на особу на рік, кг)  

Фактичне споживання продуктів  
харчування за роками 

Харчові  
продукти 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Темп 
зрос-
тання, 

% 
(2012 р. 
проти  

2000 р.) 

Раціо-
нальні 
норми, 
кг 

М'ясо та 
м'ясопродукти 

32,8 39,1 42,0 45,7 50,6 49,7 52,0 51,2 54,4 165,9 83 

Молоко  
та молочні 
продукти 

199,1 225,6 234,7 224,6 213,8 212,4 206,4 204,9 214,9 107,9 380 

Яйця, шт. 166,0 238,0 251,0 252,0 260,0 272,0 290,0 310,0 307,0 184,9 290 
Хліб та 
хлібопродукти 

124,9 123,5 119,5 115,9 115,4 111,7 111,3 110,4 109,4 77,6 101 

Картопля 135,4 135,6 133,6 130,4 131,8 133,0 128,9 139,3 140,2 103,5 124 
Овочі та 
баштанні 

101,7 120,2 126,7 118,4 129,2 137,1 143,5 162,8 163,4 160,7 161 

Плоди, ягоди, 
виноград 

29,3 37,1 34,8 42,1 43,5 45,6 48,0 52,6 53,3 181,9 90 

Риба, рибні 
продукти 

8,4 14,4 14,1 15,3 17,5 15,1 14,5 13,4 13,6 161,9 20 

Цукор 36,8 38,1 39,5 40,0 40,9 37,9 37,1 38,5 37,6 102,2 38 
Олія 9,4 13,5 13,6 14,3 15,0 15,4 14,8 13,7 13,0 138,3 13 

Джерело: побудовано за [2, 3] 
 

Лише за такими продуктами, як хліб і хлібопродукти, картопля, яйця фактичне 
споживання перевищувало раціональну норму. Споживання в 2012 р. овочів та баштанних, 
цукру та олії було в межах раціональних норм. Простежувалася тенденція зменшення 
споживання хліба і хлібопродуктів та олії, але споживання картоплі продовжує суттєво 
перевищувати раціональні норми. Так, фактичне споживання хлібних продуктів, яєць, 
картоплі, овочів та баштанних, цукру, олії перевищувало раціональні норми. 

У міжнародній статистиці добова енергетична цінність раціону вимірюється добовою 
калорійністю харчування. В Україні за калорійністю та якісним складом раціону харчування 
протягом останніх років подолано нижню межу енергетичної цінності добового душового 
раціону харчування (2500 ккал), і далі цей показник продовжує зростати. В той же час рівень 
калорійності 1990 р. ще не досягнуто (3597 ккал). У 2012 р. він становив 2954 ккал, що на 
18,2 % більше порогового значення і складав лише 83 % від рівня 1990 року. 

При цьому, як і у попередні роки, основну частину калорій українці споживали із 
продукцією рослинного походження. Так, тільки 28,6 % середньодобового раціону у 2012 р. 
забезпечувалось за рахунок споживання продукції тваринного походження, що у два рази 
нижче за встановлений пороговий критерій. Треба підкреслити, що деяке зростання 
останніми роками калорійності спожитих продуктів відбувається на фоні загального 
зниження вмісту основних мікро- та макроелементів у складі продуктів харчування 
(протеїну, кальцію, заліза та інших). 

Споживання у складі харчових продуктів протеїну у 2012 р. порівняно з 2000 р. 
зросло на 10 %, жирів – на 35,7 %, кальцію – на 11,3 %, заліза – на 10,9 %. Ситуація, яка 
склалася з якістю харчування свідчить про неоптимальну і нестабільну його структуру, 
зокрема, скорочення білків тваринного походження, низьку забезпеченість вітамінами. І це 
при тому, що витрати на придбання продовольства ще значні. У 2012 р. частка витрат 
домогосподарств на продукти харчування становила 52,3 %. 
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Можливість отримання всіма верствами населення продуктів харчування в необхідних 
обсягах і асортименті відповідно до фізіологічних норм, існуючої системи цін, рівнів доходів 
характеризує показник економічної діяльності продуктів харчування. У середньому 
українські споживачі витрачають на продукти харчування понад 50 % сукупних витрат. 
Якщо розглядати структуру витрат домогосподарств на продукти харчування, то за період з 
2007-2012 рр. найбільшу частку займають витрати на м'ясо – близько 25 %, на молоко і 
молочні продукти – 12-14 %, хліб і хлібобулочні продукти – 13 %, овочі і картоплю – 14-15 
%. 

Намітилася тенденція до зменшення і розшарування соціальних груп, хоча 
диференціація ще зберігається. Населення з більшими доходами споживало більше 
продовольства (крім картоплі) у порівнянні з населенням з найменшими доходами. 
Найбільша перевага спостерігається по плодах, м ясі, рибі і молоку. Так, у 2012 р. 
домогосподарства з найбільшим доходом споживали у 2,5 рази більше плодів, ягід, 
винограду, на 74 % більше м’яса і м’ясопродуктів, на 58 % більше молока і молокопродуктів, 
на 50 % більше риби і рибопродуктів, ніж домогосподарства з найменшими доходами. І лише 
картоплі споживали на 5 % менше. 

Важливою умовою забезпечення продовольчої безпеки має бути підтримання 
необхідного рівня продовольчого самозабезпечення. Його досягнення  безпосередньо 
залежить від критеріїв. Критерієм продовольчої незалежності і самозабезпеченості країни у 
світовій практиці служить рівень задоволення потреб в продовольстві за рахунок власного 
виробництва не менше 80 % і не більше 30 % – за рахунок його імпорту [2]. Отже, 75-80 % 
споживання основних видів харчових продуктів має припадати на вітчизняну продукцію. Як 
свідчить світовий досвід, дотримання зазначених пропорцій є передумовою забезпечення 
продовольчої безпеки країни, повного забезпечення потреб населення в продуктах 
харчування у відповідності до науково-обґрунтованих фізіологічних норм споживання. 
Останніми роками задоволення потреб населення України у продовольстві, в межах його 
купівельної спроможності, здійснювалося, в основному, за рахунок вітчизняного 
виробництва. 

Розрахунки свідчать, що рівень самозабезпечення власним виробництвом упродовж 
2011-2013 рр. досягався по молоку і молокопродуктах, яйцях, хлібу і хлібопродуктах, 
картоплі, овочам і баштанним, цукру та олії. Для деяких позицій за цей період рівень 
самозабезпеченості перевищував 100 %, так для хлібопродуктів він складав 380 %, картоплі 
– 380 %, олії – 595 %, молока і молокопродуктів – 106 %, овочів та баштанних – 137 %, цукру 
– 144 %, яєць -175 %. Нижче порогового значення (80 %) знаходиться показник рівня 
самозабезпеченості для риби і рибопродуктів.  

У загальному обсязі імпорту харчових продуктів у продовж 2007-2013 рр. найбільш 
питому вагу займали риба та рибопродукти (70 %); плоди, ягоди та виноград (58-60 %); олія 
рослинна всіх видів (40-57 %). За цими видами продовольства частка імпорту в ємності 
внутрішнього ринку перевищує критичні 30 %. 

Значна частка імпорту олії рослинної обумовлена імпортом тропічних олій (пальмова, 
кокосова, тощо), які не виробляються в Україні, але широко використовуються у вітчизняній 
промисловості. При цьому, слід відмітити, що внутрішній попит на олію соняшникову 
повністю задовольняється продукцією вітчизняного виробництва. Україна є світовим 
лідером з виробництва та експорту соняшникової олії, їй належить майже 25 % 
загальносвітового виробництва. Позитивним є той факт, що імпортозалежність фактично по 
всіх видах продукції має тенденцію до зменшення. 

Таким чином, динамічний розвиток вітчизняного агропромислового комплексу 
позитивно вплинув на забезпечення продовольчої безпеки. Відбулося покращення більшості 
показників, які характеризують стан продовольчої безпеки країни. Проте мають місце 
загрози продовольчій безпеці країни, а саме незбалансоване споживання  продуктів 
харчування населенням; зростання цін на продовольство більш швидкими темпами ніж 
доходи населення; висока частка витрат на харчування; диференціація населення за рівнем 
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споживання основних продуктів харчування; імпортозалежність країни за окремими групами 
продовольства; сировинний характер експорту; недостатній контроль за безпечністю та 
якістю харчових продуктів. Необхідно звести до мінімуму відхилення фактичних обсягів 
споживання продуктів харчування від рекомендованих норм, підвищити рівень 
платоспроможності населення, створити механізм адресної допомоги соціально 
незахищеним групам населення. 
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The article deals with panel data regression models of relationships between the regional indicators of 
Ukrainian labour market. They describe behaviour of average monthly salary, number of the employed and the 
unemployed in different oblasts of the country. The evaluation has been conducted on the basis of the real information, 
the statistical analysis of the results has been carried out. 
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В статье исследован ряд эконометрических панельных регрессионных моделей взаимосвязей между 
региональными показателями украинского рынка труда, описывающие поведение среднемесячной заработной 
платы, количества занятых и безработных в различных областях страны. Проведена оценка моделей на 
основе реальной информации, осуществлен статистический анализ полученных результатов. 

Ключевые слова:  рынок труда; эконометрическая модель; панельне данные; зароботная плата; 
безработица.  

 

В условиях нестабильной экономической среды в Украине актуальным является 
изучение макроэкономических взаимосвязей на рынке труда, которые отражают особенности 
социально-экономических явлений национальной экономики. Региональные рынки труда, 
которые формируются в Украине, характеризируются дифференциацией, диспропорциями в 
развитии, структурными сдвигами и инвестиционными возможностями. Современные 
тенденции таких различий обусловливают актуальность экономико-математического 
моделирования поведения показателей рынка труда на основе панельных данных регионов. 
Значительный вклад в исследование теоретических и прикладных проблем развития 
отечественного рынка труда и его региональных особенностей вносят труды Д. Богини, Т. 
Голубевой, О. Купец, И. Лукьяненко, С. Бабич, А. Ермоленка, Т. Уманец, К. Петренко  и 
других. Однако недостаточно разработанными остаются эконометрические модели рынка 
труда для панельных данных регионов Украины, которые позволят усовершенствовать 
экономические стратегии занятости.  

Целью статьи является эмпирическое исследование и эконометрическое 
моделирования взаимосвязей между показателями отечественного рынка труда, которое 
учитывает особенности социально-экономического развития регионов Украины.  

Блок рынка труда является неотъемлемой составляющей структурных 
макроеконометричних моделей Украины, позволяющие в целом моделировать и 
анализировать экономическое развитие страны. Одновременно проблемы согласования 
спроса и предложения рабочей силы, динамика экономической активности населения и 
уровня безработицы имеют региональную специфику, а поэтому при исследовании рынка 
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труда особое внимание следует уделять разработке эконометрических моделей, которые бы 
учитывали поведение региональных показателей. Смоделируем тенденции социально-
экономического развития регионов Украины на основе имеющейся статистической базы 
показателей региональных рынков труда в течение четырех лет для областей Украины. Для 
достижения цели исследования проведем моделирование заработной платы, номинальной 
занятости и безработицы и проанализируем влияние факторов, их определяющих. По 
данным Государственной службы статистики Украины среднемесячная заработная плата на 
протяжении исследуемого периода во всех регионах росла, однако ее уровень и темп роста 
отличался. В частности, высокие значения наблюдаются в г Киеве, Донецкой и 
Днепропетровской областях, и более чем вдвое превышают низкие значения в 
Тернопольской, Черниговской и Херсонской областях. В то же время темпы роста занятости 
были самыми высокими в Сумской, Ровенской и Тернопольской, а самым низким - в 
Донецкой, Черновицкой и Полтавской областях. Что касается безработицы, то его уровень, 
который определен согласно методологии Международной организации труда (МОТ), 
колебался от 1,6% до 15,5%. В структуре регионов Украины и временной динамике уровень 
зарегистрированной безработицы приобрел наименьшего значения 0,4% 2008г. в г. Киеве и 
наибольшего - 5,9% в Тернопольской области (2008г.).  

Для того, чтобы оценить взаимозависимости на рынке труда объединим данные 
временных рядов для регионов Украины за 4 года в одну выборку. Заметим, что 
эмпирические данные, на которых базируется моделирования, является панельными, то есть 
одновременно объединяют и временные ряды, и пространственные выборки. Такие 
наблюдения есть более богатым источником информации по сравнению с  
пространственными данными или с отдельными временными рядами, однако их 
моделирование требует достаточно сложных спецификаций. Кроме того, при построении 
эконометрической модели невозможно сразу определить, какой именно тип модели будет 
лучше отражать нужную нам зависимость. В результате исследования, оценивания и 
сравнения различных видов взаимосвязей выбраны следующие регрессии: 

ln (AWAGE)it = αi + a1 ln (GDP)it + a2 RUOFit + a3 RUNit +  
           + a4 ln (WARR)it + a5 ln (PRICE)it + a6 Δ ln(PRICE)it +  
           + a7 ln (UNEMPL)it + a8 ln (AWAGE)i t-1 + uit ,                                (1) 
 
ln (EMPL)it = βi + b1 ln (RGDP)it + b2 ln (LF)it + b3 ln (AWAGE)it +  
                       + b4 ln (WARR)it + b5 ln (UNB)it + vit ,                                (2) 
ln (UNEMPL)it = γi + c 1 ln (RGDP)it + c2 ln(LF)it + c3 ln(AWAGE)it +  
                        + c4 ln(WARR)it + c5 ln(UNB)it + wit ,                               (3) 

где αi , βi , γi – фиксированные эффекты i-того региона; 
AWAGEit – среднемесячная заработная плата в расчете на одного штатного работника 

в i-том регионе за год t (грн); 
RGDPit – реальный валовой региональный продукт i-того региона за год t в 

постоянных ценах 2007 года (млн. грн); 
WARRit – задолженность по выплате заработной платы в i-том регионе за год t (млн. 

грн); 
LFit – экономически активное население в i-том регионе в течение года t (тыс. 

человек); 
EMPLit – занятое население в i-том регионе в течение года t (тыс. человек); 
UNEMPLit – безработное население в i-том регионе в течение года t (тыс. человек); 
RUNit – уровень безработицы населения (согласно методологии МОТ) в i-том регионе 

в течение года t (%); 
RUOFit – зарегистрированный уровень безработицы населения в i-том регионе в 

течение года t (%); 
CPIit – индекс потребительских цен по регионам (к декабрю предыдущего года) в i-

том регионе в год t; 
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UNBt – средний размер пособия по безработице в год t (грн); 
uit , vit , wit  – случайные факторы;  i = 1,…,27; t = 1,…,4. 
Модель (1) определяет факторы влияния на среднемесячную заработную плату. 

Согласно экономической теории модель включает реальные валовые региональные 
продукты, показатели безработицы в регионах, уровень задолженности по заработной плате, 
уровень цен и инфляции, которые рассчитан на основании региональных индексов 
потребительских цен. В результате оценивания модели на основе реальных панельных 
данных областей за четыре года получено, что чем выше уровень цен, тем выше 
номинальная заработная плата, однако она не растет соразмерно со стоимостью жизни. 
Кроме того рост темпа инфляции имеет значимое отрицательное влияние на уровень доходов 
работников. Заработная плата напрямую зависит от роста реального валового регионального 
продукта, при этом его рост на 1% вызывает рост зарплаты на 0,23%. Рост количества 
безработных приводит к падению средней зарплаты, эластичность такого воздействия 
составляет -0,35. Отметим также, что уровень безработицы, определенный согласно 
методологиею МОТ, не является существенным фактором влияния на заработную плату в 
регионах Украины, тогда как рост уровня зарегистрированной безработицы значительно 
уменьшает уровень номинальной зарплаты.  

Оценки параметров моделей (2) и (3) определяют степень влияния реального валового 
регионального продукта, уровня экономической активности населения в регионе, средней 
заработной платы, ее задолженности и размера помощи по безработице на количество 
занятых и количество безработных. Анализ результатов моделирования показывает, что рост 
заработной платы вызывает рост количества занятых и уменьшение количества безработных, 
причем эффект ее влияния на безработицу значительно більше, чем эффект воздействия на 
занятость. Увеличение количества экономически активного населения пропорционально 
увеличивает количества занятых и не влияет на количество безработных. Повышение 
пособия по безработице не имеет статистически значимого влияния на количество занятых, 
однако значимо увеличивает количество безработных, причем повышение помощи на 10% 
приводит к увеличению количества безработных на 18,6%. Реальный выпуск стимулирует 
количество занятых и уменьшает количество безработных, кроме того степень его влияния 
на снижение безработицы значительно больше. В частности, соответствующие эластичности 
составляют 0,05 и -0,52 соответственно. Отметим, что переменная задолженности по 
зарплате не является статистически значимой в одной из моделей, а потому ее динамика не 
имеет влияния ни на среднюю заработную плату, ни на количество занятых и безработных. 

Введение в спецификацию моделей (1) – (3) различных значений αi , βi , γi позволяют 
учесть то, что зависимости заработной платы, количества занятых и безработных от 
факторов, которые на них влияют, могут быть разными для разных регионов Украины. 
Статистические тестирования показывают значимые различия между фиксированными 
эффектами регионов во всех моделях (Cross-section FAWAGE = 9.36**, FEMPL = 12.55**, FUNEMPL 
= 14.30**).  

Моделирование показывает, что при одинаковых значений факторов, значительно 
меньшей по сравнению со средним по Украине уровнем есть  заработная плата в Волынской 
и Одесской областях, а в Донецкой, Ровенской, Черкасской и Черновицкой областях при 
одинаковых прочих условиях зарплата значимо превышает средний уровень.  

Проведенный статистический анализ полученных результатов показывает 
адекватность выбранных спецификаций. Построенные модели позволяют осуществлять 
анализ экономических процессов на региональных рынках труда и обеспечить эффективную 
политику в сфере занятости населения. 
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Для формирования управленческих решений предлагается разработка информационной системы с 
аналитическими модулями. Особое внимание уделяется математическому моделированию тенденций 
регионального развития и выявлению экономических закономерностей развития региона. 

 Ключевые слова: мониторинг регионального развития, аналитическая обработка информации, 
моделирование, тенденции регионального развития. 

 

Обеспечение устойчивого экономического развития регионов в условиях 
трансформационной экономики требует проведения постоянного мониторинга 
регионального развития и принятия научно-обоснованных решений на основе аналитической 
обработки информации. Для формирования таких решений на региональном уровне 
необходима разработка информационной системы принятия управленческих решений, 
состоящая из комплекса аналитических модулей научного обоснования тактических и 
стратегических решений.  

Особую актуальность представляет математическое моделирование тенденций 
регионального развития и выявление экономических закономерностей развития региона.   

Аналитическая обработка результатов мониторинга регионального развития может 
быть проведена в результате применения современных компьютерных технологий и методов 
математического моделирования экономических процессов [1]. 

Для повышения эффективности управления на региональном уровне  необходима 
разработка комплекса адекватных математических моделей, описывающих процессы 
экономического развития не только региона как сложной экономической системы, но и 
отдельных секторов экономики по видам экономической деятельности. Комплекс таких 
моделей будет составлять основу  разработки научно-обоснованных планов оперативного, 
тактического и стратегического развития, а также способствовать принятию оптимальных 
управленческих решений и формированию стратегии регионального развития. 
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Предлагается система аналитической обработки результатов мониторинга 
регионального развития, построенная на основе моделирования тенденций развития региона 
по комплексу экономических, производственных и финансовых показателей. Особое место 
занимает анализ использованных ресурсов на региональном уровне с учетом показателей 
эффективности.  

Выявление тенденций развития основано на построении динамических рядов с 
различными типами функциональных зависимостей, в частности линейной, 
логарифмической, гиперболической, показательной функциональных зависимостей и 
параболы второго порядка.  Для определения параметров математических моделей 
предусмотремы соответствующие информационные модули, а также аналитические модули 
для сравнительной оценки математических моделей.  

Для повышения надежности прогноза и эффективности стратегического управления 
на региональном уровне предлагается проведение комплексной оценки качества 
математических моделей. Комплексная оценка качества математических моделей включает 
проверку соответствия распределения остаточной компоненты нормальному закону 
распределения, проверку равенства математического ожидания значения остаточной 
компоненты нулю, проверку независимости значений ряда остаточной компоненты и 
проверку точности математических моделей. 

Выбор адекватной математической модели осуществляется по комплексу показателей 
точности: в частности, величина сравнительной оценки математической модели, 
коэффициент сходимости, стандартная ошибка и средняя ошибка аппроксимации должны 
иметь наименьшие значения, а коэффициенты корреляции и детерминации – соответственно 
максимальные значения. Если выбранная модель соответствует всем требованиям точности, 
тогда она принимается в качестве математической модели для анализа тенденций 
регионального развития. На основе принятой математической модели выполняется 
построение прогнозов развития региона.  

Аналитическая обработка результатов мониторинга позволяет выявить приоритетные 
направления регионального развития. Выявление положительных тенденций в региональном 
развитии позволит повысить эффективность использования ресурсов при разработке 
стратегических решений, а также выявить диспропорции на региональном уровне.  

Более детальные исследования на основе полученных экономико-математических 
моделей позволят выявить фактическую причину тенденции замедления экономического 
роста, и на основе моделирования различных экономических ситуаций позволит установить 
качественные изменения, которые будут способствовать обеспечению экономической 
стабильности и созданию основы научного обоснования управленческих решений.   

Предложенный подход к анализу результатов мониторинга регионального развития 
позволяет провести комплексные исследования, аналитически обработать информацию, 
разработать адекватные математические модели, выполнить математическое моделирование 
тенденций регионального развития и разработать научно-обоснованные планы оперативного, 
тактического и стратегического развития региона.  
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Researches of the term «potential» in the economy and the methods of the quantitative estimation of the region 
economic potential have been conducted. The forming model of the region potential has been built and researching 
method of the industrial region potential has been offered.  
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Проведены исследования понятия потенциала в экономике и методов количественной оценки 

экономического потенциала региона. Разработана модель формирования потенциала региона и предложен 
метод исследования потенциала промышленного региона.  
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The intromission of Ukraine in the system of world globalization requires the solution of 
complex questions on the strategic management of industrial region potential on scientific basis. 
The problem of the region economic potential development draws attention of many foreign and 
national scientists. Plenty of modern scientists pay attention to the problem of potential 
management as one of the most essential [1, 2, 3]. In particular, N. Verkhogliadova, A. Voronkova,                  
V. Gnatushenko, O. Goriacha, I. Karapeychik, O. Kolesnikov, O. Korenkov,  Е. Lapin, I. Otenko, 
M. Savchenko, E. Figurnov, and also foreign scientists H. Gassmann and J. Fagerberg [1, 2] pay 
attention to the questions of forming, management and estimation of enterprises potential.  

As a result of researches [3] we have examined that scientists V. Schluchkov A. Arzamcev, 
E. Fadeeva, R. Timofeev, V. Avdeenko, V. Kotlov, О. Schamanska examines categories «the 
potential of enterprise» and «the economic potential of enterprise» as synonyms.  

Nowadays, positions on theoretical basis forming for the creation of region effective 
functioning potential have not been sufficiently defined in scientific researches. There are no works 
in which the questions of concrete methods development and quantitative estimation methods of 
region potential would be considered in complex. Also there are no works in which the 
recommendations on the effective use of region potential have been developed. The scientific tasks 
on development of strategic management system of industrial region economic potential have not 
been resolved. The adaptation mechanisms of such systems to the terms of transformation economy 
have not been offered. 

Thus, the questions of methodological basic development of strategic management of 
industrial region economic potential remain practically inelaborate. 

In the work the scientific concept «potential» has been given. In domestic economic 
literature, potential, in the wide understanding interpreted as possibilities, present forces, supplies, 
facilities which can be used or power-level in any relation, aggregate of facilities, necessary for 
anything. In the dictionary of foreign words this concept is also understood as «the degree of power 
(hidden possibilities) in some relation...» [4].   

In the work the term «potential» in the economy has been accomplished. According to the 
results of this research we must note that scientists examine the different aspects of potential during 
many years. Taking into account the main signs of potential classification it is possible to select the 
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basic types of potential, in particular production, scientific, innovative, marketing, financial and 
other types.  

It was exposed that one of the debatable questions in scientific literature is the question 
concerning the interrelation of concepts of economic and production potential. The critical analysis 
of economic and production potential has been presented on the results of analytical researches. 

The authors of plenty scientific work suggest examining the economic potential as an 
aggregate of resources of managing subject.  This point of view is effective direction of potential 
research. We marked that it is necessary to consider the economic potential as the combined ability 
of the available economic resources, to provide the production with the maximally possible volume 
of factors conform to the necessities of society on this stage of development. 

On the basis of the approach analysis and methods of quantitative determination of the 
region potential we came to the conclusion that these questions need detailed research and require 
proper elaboration taking into account modern tendencies in the region potential forming.  

The complex model of economic potential forming has been worked out. In the basis of 
complex model of the economic potential forming process the resource conception has been taken. 
The approach according to which production, material, personnel and financial components has 
been offered and method itself. 

In the work the conceptual positions on the quantitative estimation of region economic 
potential have been determined. It was proved that determination of economic potential is expedient 
to be the integral estimation of potential possibilities represented in the resource potential taking 
into account the achievement of the economic effect. The complex model of the forming process of 
economic potential has been developed. The resource conception has been fixed on the basis of this 
model taking into account components of economic potential. 
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Сложность и актуальность реформирования системы государственного управления 
экономической, социальной, гуманитарной сфер вызывает большой интерес в различных 
кругах научного обсуждения. В настоящее время уделяется достаточно широкое внимание 
научному анализу и обобщению структурных, системных, функциональных реформ 
деятельности центральных и местных исполнительных органов. На современном этапе 
общественно-политического развития Республики Казахстан и мирового сообщества 
системный анализ и обоснование роли и места административной реформы в процессе 
обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста суверенного государства 
относится к разряду актуальных экономических и политологических проблем. В этой связи, 
необходимо рассмотреть процесс развития и реализации административной реформы в 
условиях системной модернизации государственного управления. 

Процесс развития системы государственного управления в Казахстане с момента 
обретения своей независимости можно разделить на три этапа. 

Первый этап становления и развития системы государственного управления пришелся 
на 1990-1993 годы и проходил под знаком перехода Казахстана к самостоятельному 
развитию, становления в стране основ суверенной государственно-административной 
системы. Данный период характеризовался сильной централизованностью системы 
государственного управления, проведением широкомасштабных рыночных преобразований 
и поиском оптимальной для Казахстана модели организации государственной службы. 

Второй этап развития системы государственного управления, пришедший на 1993-
1995 годы, характеризуется изменениями в политической системе общества в связи с 
принятием первой Конституции Республики Казахстан 28 января 1993 года. В этот период 
был законодательно закреплен базовый принцип разделения ветвей власти. Согласно 
основному закону страны представительные, исполнительные и судебные органы страны 
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были определены как самостоятельные ветви государственной власти. Данный этап 
характеризуется как смешанная форма правления (полупрезидентский), когда полномочия 
представительных органов были ограничены.   

Третий этап реформирования системы государственного управления охватывает 
период с 1995 года по настоящее время. Его основной характеристикой стали продолжение 
реформ в системе государственных институтов и процесс создания сегодняшнего стержня 
государственно-политического устройства Казахстана. Наступление данного этапа связано с 
принятием ныне действующей Конституции 30 августа 1995 года. Согласно Конституции 
был образован двухпалатный парламент (Сенат – верхняя палата, Мажилис – нижняя 
палата). Данная Конституция установила президентскую форму правления. Президент 
получил конституционные полномочия осуществлять согласование действий все трех ветвей 
власти.    

В Стратегии «Казахстан-2050» отмечено:  «Наша цель - сформировать новый тип 
государственного управления. Он должен отвечать новым задачам служения обществу и 
укрепления государственности [1]. 

В настоящее время Республика Казахстан находится на этапе ускоренной 
модернизации, охватывающей все сферы жизни общества, включая социально-
экономическую, политическую и институциональную.  

В социально-экономической сфере преобразования направлены на: 
- реструктуризацию и диверсификацию экономики и повышение социальных стан-

дартов жизни населения;  
- в политической внесены изменения в избирательную систему;  
- в институциональной сфере в соответствии с Указом Президента Республики 

Казахстан «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики 
Казахстан» осуществляется административная реформа, главной целью которой является 
повышение эффективности государственного управления в стране [2]. 

Современный этап реализации административной реформы основывается на 
концепции соответствия системы государственного управления республики методам и 
стандартам управления наиболее конкурентоспособных, рыночных стран Европы и Азии, 
определяющих упразднение бюрократической концепции управления, централизованного 
метода принятия решений к менеджеральной форме управления, бюджетированию 
основанного на результат, рейтинговой оценки работы служащих, корпоративного метода 
принятия решений.  

Принятое раньше и успешно осуществленная в жизнь «Стратегия «Казахстан-2030» 
стало первым концептуальным обоснованием и обеспечением начала осуществления 
реформирования исполнительной системы государственной власти.  Очевидно, что в 
Стратегии «Казахстан-2030» были заложены основные направления и задачи 
административной реформы на долгосрочную основу. Внутренние проблемы соответствия 
возникающим трудностям и проблемам экономического развития, социальной политики 
поддержки жизненного уровня населения, жесткой экономии средств, обеспечение технико-
экономического, концептуального обеспечения работы государственных служб, сокращение 
аппарата государственных служащих обусловили первоначальный вариант 
административной реформы в Казахстане.  

Административная реформа стала восприниматься не как зависимая политика от 
стратегических планов, социальных проектов деятельности государства и общества, а как 
самостоятельная цель и задача политического руководства, Правительства. Реформированию 
системы государственного управления Казахстана в значительной степени способствовал 
комплекс мероприятий, направленных на модернизацию государственных органов, 
формированию новой модели государственной службы и нового поколения управленцев. 

Становление современной государственной службы Республики Казахстан связано с 
принятием Закона «О государственной службе», главной целью которого является 
реализация конституционного права граждан на равный доступ к государственной службе, ее 
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профессионализация и законность, а также продвижение государственных служащих по 
службе на принципах меритократии (системы заслуг) [3]. 

Для реализации единой государственной политики в сфере государственной службы 
образованы специальные органы, наделенные соответствующими функциями и 
полномочиями. К ним относятся Академия государственной службы при Президенте 
Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 
с их территориальными подразделениями.  

В стратегическом плане главным назначением данных органов является создание и 
поддержание высокой репутации государственной службы в обществе. Это связано, с одной 
стороны, со становлением новой государственности в Казахстане, а с другой – 
формированием демократического, правового, социально ориентированного государства. 

Таким образом, единство и реализацию государственной политики в сфере 
государственной службы обеспечивает система специализированных органов. В 
соответствии со своей компетенцией органы по делам государственной службы 
осуществляют руководство соответствующей сферой государственного управления, а также 
в пределах, установленных законодательством, - межотраслевую координацию и иные 
специальные исполнительные функции и полномочия. Систему органов по делам 
государственной службы дополняют структурные подразделения государственных органов, 
обеспечивающих кадровую работу на местах.  

Согласно Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года Указом 
Президента Республики Казахстан утверждена «Концепция новой модели государственной 
службы Республики Казахстан», в которой отмечено, что профессионализация системы 
государственной службы, основанная на принципах меритократии, эффективности, 
результативности, транспарентности и подотчетности обществу, является важнейшим 
фактором в обеспечении конкурентоспособности системы государственного управления и 
качественного оказания государственных услуг населению [4]. 

Новая модель государственной службы Республики Казахстан была и остается 
смешанной, включая в себя элементы карьерной и позиционной моделей государственной 
службы, а также в ней будет четко прослеживаться корпусная вертикаль: политические 
государственные служащие, управленческий корпус «А» и исполнительный корпус «Б» 
административной государственной службы. 

Разделение действующих административных государственных служащих на 
управленческий корпус и исполнительный корпус будет осуществлено по должностному 
критерию. Для формирования эффективного механизма, обеспечивающего при смене 
руководителя государственного органа, занимающего политическую должность, 
стабильность работы административных государственных служащих и 
внутриведомственную преемственность, будет устанавливаться срок пребывания 
государственного служащего в должности корпуса «А». 

В исполнительный корпус «Б» государственной административной службы будут 
включены государственные служащие, занимающие исполнительные должности. Основной 
задачей государственных служащих корпуса «Б» станет реализация государственной 
политики (исполнительская деятельность) в соответствии с установками государственных 
служащих управленческого корпуса «А». 

Основные принципы и общие методы развития государственной службы показаны в 
рис. 1. 

Статистические данные о количественном и качественном составе кадров 
государственной службы свидетельствует, что по состоянию на 1 января 2012 г. штатная 
численность государственных должностей по республике составила 91559 единицы. В 
республике замещено 87422 государственных должностей или 95,48% от штатной 
численности, в том числе из них 3269 политических государственных должностей замещено 
3213 (98,28%), из 88290 административных должностей - 84209 (95,37%). Численность 
женщин составила 51467 человек (59,4%). В центральных государственных органах штатная 
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численность составляет 53087 единиц, из них в центральных аппаратах - 9099 единиц, в 
территориальных государственных органов - 43988 единиц. Средний возраст 
государственных служащих составляет 39 лет (политического государственного служащего 
составляет - 48 лет, а административных - 39 лет). Средний стаж на государственной службе 
составил 10 лет (политических государственных служащих составляет 12 лет, а 
административных - 10 лет). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 1. Основные принципы и общие методы развития государственной службы 
 
По данным Агентства РК по государственной службе качественный состав 

государственной службы характеризуется следующими параметрами. Из общего числа 
государственных служащих доля государственных служащих с высшим образованием 
составила 75617 человек (86,5%). Наибольшее количество государственных служащих 
имеют экономическое (28879), юридическое (14786), техническое (8212) и педагогическое 
(6659) образование, что составляет 66,95%, т.е. больше половины государственных 
служащих. При этом 10729 (12,27%) государственных служащих имеют более одного 
высшего образования, 772 государственных служащих имеют научные степени докторов 
(121) и кандидатов (651) наук (1%) от общей численности государственных служащих. 
Кроме того, на государственной службе работают 294 выпускника Академии 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан и 150 выпускников 
программы «Болашак» [5]. 

В Послании Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский 
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» одним из приоритетных 
направлений является «Совершенствование работы государственных институтов. Создание 
атмосферы честной конкуренции, справедливости, верховенства закона и высокой правовой 
культуры» [1, с. 5]. 

На сегодня важными направлениями реформирования государственного управления и 
организации государственной службы стали улучшение системы найма, подготовки и 
продвижения кадров, создание и поддержание высокой репутации государственной службы, 
усиление принципов меритократии и конкуренции, прозрачности, подотчетности обществу и 
государству, служения народу. 

Следовательно, Послание Президента нацеливает нас на достижение новых 
результатов в сфере развития государственности и казахстанской демократии и 
формирования кадрового потенциала адаптированного к новым экономическим условиям. 

8. Формирование положительного имиджа государственной 
службы 

Основные 
принципы и 
общие методы 

развития 
государственной 

службы  
 

1. Поступление на государственную службу

2.Обучение государственных служащих

3. Аттестация административных госслужащих

4.Внедрение системы оценки и карьерного планирования 
государственных служащих

5. Мотивация государственных служащих 

6. Совершенствование процесса управления персоналом 
государственной службы 

7. Совершенствование этических норм в государственной службе 

9. Вопросы оказания государственных услуг 
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Таким образом, для повышения эффективности и результативности работы 
госслужащих, в качестве основного элемента системы государственного управления и 
государственного планирования, ориентированного на результат, предлагаются следующие 
рекомендации, обобщенные на основе выводов и передового опыта зарубежных стран: 

1. создание общественного контроля над государственной службой (канадский опыт); 
2. повышения качества государственных услуг (можно создать специальное 

государственное учреждение, либо внедрить проект с целью повышения качества госуслуг 
(опыт Австралии), госуслуги должны носить клиенто-ориентированный характер (Южная 
Корея); 

3. отработать четкую систему повышения квалификации госслужащих, развить 
систему дополнительного профессионального образования; 

4. принять прогрессивную систему оплаты труда государственных служащих 
(Канада), повышение оклада и премирование по результатам деятельности (опыт 
Австралии); 

5. принятие документов, программ, уставов и т.п., которые создавали бы условия и 
способствовали повышению эффективности и результативности работы госслужащих; 

6. введение системы открытых должностей для людей с ограниченными 
возможностями (Южная Корея) [6]. 

Проведенные в Казахстане реформы осуществлены с учетом передового опыта 
европейских стран, США, Японии, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Канады, 
Китая и многих других государств. Изучение и внедрение в Казахстане лучшего зарубежного 
опыта создаст благоприятные условия для совершенствования деятельности органов власти. 
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Розглянуто діяльність органів державної виконавчої служби та органів прокуратури на стадії 
виконання судових рішень. Визначена роль прокурора як учасника виконавчого провадження, окреслено 
проблемні питання і запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: Державна виконавча служба, державний службовець, державний виконавець, 
прокурор у виконавчому провадженні;  учасник виконавчого провадження, примусове виконання, рішення суду. 

 
We examined the activities of the state executive service and the prosecution at the stage of execution. The role 

of the prosecutor as a member of the executive proceedings is marked and we outlined the problematic questions and 
proposed solutions. 

Key words: State executive service, state servant, state executor, attorney at the execution; participant of the 
execution, enforcement proceeding, court decision. 
 

Наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 1998 року № 60/5 для 
здійснення виконавчої діяльності з реалізації рішень юрисдикційних органів було спеціально 
створено Державну виконавчу службу (далі – ДВС) України, яка входить до системи органів 
Міністерства юстиції України. 

Як правонаступник інституту судових виконавців (по 1998 рік входив до складу 
судової системи), ДВС України, згідно із законодавством, яке регулює її правовий статус та 
напрям діяльності, є органом, відповідальним за своєчасне, повне і неупереджене примусове 
виконання рішень. 

Діяльність Державної виконавчої служби регламентована Законом України  «Про 
державну виконавчу службу» [1].  

Отже, Державна виконавча служба України – це орган виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра юстиції 
України і який забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового 
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України. 
Тому основним завданням ДВС є примусове виконання рішень, передбачених законом. 

Органами державної виконавчої служби є: 
 Державна виконавча служба України, що координується Міністерством юстиції 

України;  
 управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в АР Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських 
управлінь юстиції; 

 районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи державної 
виконавчої служби відповідних управлінь юстиції. 
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну виконавчу службу України», 

працівники органів ДВС, а саме: державні виконавці, керівні працівники і спеціалісти ДВС 
Міністерства юстиції України, управлінь державної виконавчої служби головного 
управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головних управлінь юстиції в 
областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських, міськрайонних 
відділів ДВС відповідних управлінь юстиції – є державними службовцями. 

Закон України «Про державну службу» [2] надає визначення терміна «державний 
службовець» (ст. 1). Отже, державний службовець – громадянин України, який займає 
посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим 
або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, крім 
випадків, визначених законом, та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 
безпосередньо пов’язані з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу. 
Державна служба – це професійна діяльність державних службовців. 

Відтак, державний виконавець, який безпосередньо здійснює виконавче провадження, 
наділений правовим статусом державного службовця. 

Таким чином, виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень 
інших органів у примусовому порядку безпосередньо покладено на державного виконавця, 
який є державним службовцем. 
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За теперішніх умов виникає чимало питань щодо примусового виконання рішень 
державною виконавчою службою. Іноді в юридичній літературі та спеціалізованих виданнях 
з’являються публікації, в яких ставиться під сумнів обов’язковість  виконання рішень 
суду [3, с. 81]. 

Для того, щоб поновити порушене право, не досить отримати захист суду чи інших 
юрисдикційних органів у формі владного рішення зі спірного питання – його ще треба 
довести до кінцевого результату.  

Стосовно процедури виконання прийнятих рішень варто прислухатись до думки 
вчених та юристів-практиків, які пропонують розрізняти поняття «реалізація рішення» і 
«виконання рішення». Реалізуються, як правило, всі рішення, а виконуються лише рішення 
про присудження, і тільки ті з них, які не виконуються добровільно [4, с. 6]. 

Отже, виконання судових рішень – це завершальний етап у процесі реалізації функції 
захисту державою порушених прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, 
інтересів юридичних осіб, держави. Саме тому діяльність органів Державної виконавчої 
служби та органів прокуратури у сфері виконання судових рішень пов’язані, оскільки їхньою 
метою є досягнення кінцевого результату – виконання судового рішення та поновлення 
порушеного права громадянина або держави.  

Питання діяльності органів прокуратури у зазначеній сфері особливо актуальне 
насамперед сьогодні. При збереженні функції представництва інтересів громадянина або 
держави в суді, закріпленої у ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» [5], доцільно 
ставити питання про новий напрям представницької діяльності – представництво інтересів 
громадянина або держави у виконавчому провадженні. Ці напрямки представницької 
діяльності взаємопов’язані і становлять єдину систему захисту інтересів громадянина та 
держави, у тому числі на стадії виконання судових рішень. 

Як зазначає В. Солодкий, зараз з’явилось нове родове поняття (нова регламентація) на 
теоретичному та практичному рівні – «прокурор у виконавчому провадженні» [6, с. 15]. 
Необхідність захисту порушених державних і суспільних інтересів або прав і охоронюваних 
законом інтересів громадян – це те, чим керується прокурор у виконавчому провадженні. 
Для цього він наділений певними процесуальними правами і має державну заінтересованість 
у наслідках виконання судового рішення (захист прав стягувача, а за необхідності – і 
боржника та інших осіб, наприклад, дітей під час провадження виконавчих дій) [7, с. 358].  

Участь прокурора у виконавчому провадженні може здійснюватися у формі його 
відкриття. Так, прокурор, отримавши виконавчий документ (виконавчий лист у цивільній 
справі або наказ – у господарській) звертається щодо його виконання до органів ДВС, а 
державний виконавець починає виконавчі дії, отримавши заяву прокурора. 

Законодавчо сформульовано процесуальне право прокурора на відкриття виконавчого 
провадження у випадку представництва ним інтересів громадянина або держави в суді 
шляхом подачі письмової заяви до органів ДВС (ст.ст. 7, 19 Закону України «Про виконавче 
провадження») [8].  

На зазначену процесуальну форму участі прокурора у виконавчому провадженні у 
науковців є декілька точок зору. Наприклад, на думку В. Солодкого і М. Говорухи право 
прокурора на відкриття виконавчого провадження включає: 

1) передумови права прокурора на відкриття виконавчого провадження; 
2) порядок відкриття виконавчого провадження; 
3) гарантії реалізації прокурором права на відкриття провадження [9, 10].  

М. Штефан зазначає, що для реалізації права на звернення до державної виконавчої 
служби із заявою про відкриття виконавчого провадження необхідна наявність певних 
обставин:  

1) віднесення виконання рішення, ухвали, постанови судових і несудових органів до 
компетенції ДВС;  

2) втілення звернення до ДВС у формі заяви з додаванням до неї виконавчого 
документа;  
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3) відповідність виконавчого документа вимогам, встановленим у ст. 18 Закону України 
«Про виконавче провадження»;  

4) подання заяви за місцем виконання;  
5) подання такої заяви в межах строків, встановлених для пред’явлення виконавчого 

документа до виконання [11, с. 9-17]. 
Ініціювання відкриття виконавчого провадження є важливим моментом в діяльності 

прокурора, оскільки з цього часу він набуває правового статусу – учасника виконавчого 
провадження і має право брати участь у виконавчих діях, які здійснює державний 
виконавець.  

Прокурор, як учасник виконавчого провадження, наділений правами сторони, 
визначеними у ч. 1 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, має право 
ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати 
копії, заявляти відводи, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з 
питань виконавчого провадження, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати 
участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої 
доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому 
числі під час проведення експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань 
інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими 
законом. 

В. Солодкий, який досить активно досліджував тему діяльності прокурора у 
виконавчому провадженні, звертав увагу на те, що органи прокуратури при виконанні 
судових рішень за позовами прокурорів є учасниками виконавчого провадження і повинні 
контролювати виконання таких рішень, застосовуючи при цьому права, передбачені ст. 11-1 
Закону України  «Про виконавче провадження» (ст. 12 Закону у новій редакції) [6, с. 16]. 

Водночас, у главі 2 Закону України  «Про виконавче провадження», зокрема у ст. 12 
цього закону, права прокурора визначено не чітко. Фактично прокурор користується правами 
сторін та інших учасників виконавчого провадження. Сьогодні це питання є проблемним і 
може викликати суперечки щодо застосування норм права на практиці. 

На нашу думку, подолання цих проблемних питань можливе шляхом внесення 
відповідних змін до законодавства про виконавче провадження. Слід підкреслити, що 
взаємодія органів прокуратури та ДВС на стадії виконання судових рішень об’єктивно 
зумовлена та суспільно корисна, оскільки дії обох установ спрямовані на захист прав і 
свобод громадян (особливо тих, які за станом здоров’я, через неповноліття або похилий вік, а 
також з інших поважних причин не можуть реалізувати своє право на примусове виконання 
рішення суду), а також своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання судових 
рішень. 

З огляду на викладене можна зробити висновок, що рішення суду просто так не 
виконується. Його необхідно звернути до виконання до відповідних державних органів, 
якими є органи Державної виконавчої служби. Прокурор як представник стягувача має право 
подати до ДВС заяву про примусове виконання рішення, ухваленого за його позовом, на 
підставі виконавчого документа, тим самим порушивши процес його виконання. Під час 
примусового виконання ДВС цього рішення прокурор, як учасник виконавчого провадження, 
має право контролювати хід його виконання, забезпечуючи таким чином  законність 
виконавчого провадження. 
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USE OF CLOUD COMPUTING IN ELECTRONIC SERVICES OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 

 

The paper deals with the possibilities of using Cloud Computing in electronic services of public 
administration, particularly in the area of e-Government. It characterizes above mentioned terms, focusing on specifics, 
advantages and disadvantages of Cloud Computing in practice. Both from the position of provider and user, paper 
specifies efficient application of Cloud Computing in currently developing electronic Government. 
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Electronic public administration (e-Government) is a part of modern information society of 
each country. It represents the computerization of internal and external functions of public 
administration, i.e. administrative and democratic processes, which results in two-way electronic 
communication between citizens and authorities. E-Government and building the information 
society is one of the most important priorities across Europe, along with transparency of public 
finance spending. These priorities show the most important reserves and resources for sustainable 
growth and competitiveness of the European economy. In the context of presented electronization, 
the Cloud Computing is one of the way to made information available from virtually any place on 
Earth. This modern and often discussed topic can be defined as provision of information and 
communication technologies, which are accessible via the Internet. 

Electronic public administration 
The basic principle of e-Government is that public institutions would communicate with 

each other and also with citizens electronically. Once such communication is established, it will 
mean that citizens will not have to transfer the necessary information from other authorities between 
offices, but the staff of the relevant authorities can request this information by themselves. Once 
this process is combined with integrated points where citizens will have access to arrangement of 
necessary requirements, resulting in saving time on both sides. This will lead to the ultimate goal of 
e-Government and informatization itself. Citizen satisfaction and efficiency of public administration 

http://www.rada.gov.ua/�
http://www.rada.gov.ua/�
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will be increased, following with improvement of economic performance, since the time that people 
saved can be dedicated to economic activities. 

To achieve such condition, it is necessary to follow basic principles before any 
implementation of electronic services provided by the public sector. These are arising from the 
generally recognized principles of e-Government, shown in Figure 1. 

 
Figure 1: Principles of public administration informatization (Source: Authors) 

 

As the Figure 1 shows, principles of public administration are divided into three main 
sections forming the legal framework, shaping infrastructure and digitization of administration, and 
several other sub-sections. The effectiveness within digitization of administration can be considered 
as a key part of the paper, as the services provided by electronic communication channels should be 
offered more efficiently than conventional services. In order to adapt to these requirements, the 
public administration have to review the existing administrative processes, as these services should 
not require a physical visit and should be available 24 hours a day,  
7 days a week. The documents and forms should be easily accessible and easy to fill for everyone. 
This is the area where Cloud Computing can be used. 

Cloud Computing as a part of electronic services 
Cloud systems, together with mobile information technology and emerging social networks, 

are currently most widely used way for communicating with a wide range of users. Whether it is an 
issue of corporate marketing, or as in our case, the  
e-Government, Cloud Computing is becoming the most modern way of making information 
accessible. Cloud Computing represents: 

 a way to save costs by paying for actual consumption and sharing of information 
resources, 

 a new paradigm in delivering information and technology services and information itself 
to users, 

 contribution to related country within the electronic services through  
e-Government. 

Cloud Computing takes advantage of fast access by the responsible persons (administrators) 
and requires only minimal need for dynamic managing during its operation. Some experts liken the 
technology of Cloud Computing to the electricity network, which connects vital units via each node 
similarly as Cloud Computing does with the information. In the context of Cloud Computing, it is 
possible to distinguish four different classes of Cloud: 
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Figure 2: e-Government services (Source: Authors) 

 

1) public cloud, or the summary of publicly available information, 
2) private cloud, which gather private information with protected access, 
3) community cloud, which is a way to share information within a given community while 

external users do not have access to it, 
4) hybrid cloud, which combines aspects of all above mentioned cloud classes. 

[7, p.3].  
The baseline characteristics of Cloud Computing are: 
 orientation on service,  
 scalability and elasticity (it is possible to continuously change the extent of service so it 

is flexibly adapted to customer’s specific desires, of course, within the limits of service 
provider), 

 information sharing (can be available to multiple users to cooperate more effectively), 
 charging for use, 
 focus on outcome (ensuring operation, that is efficient, easy and will lead to achievement 

of best possible results on client side), 
 use of internet technologies. 
Cloud computing can be understood as an express providing of IT resources to customers 

through services, which use internet technology. Cloud Computing enables convenient access to the 
network according to user (customer) needs, providing them a configurable amount of shared 
resources such as [6, p.12]: 

1) individual networks, 
2) servers, 
3) electronic data storage, 
4) applications, 
5) services. 
For individuals the Cloud Computing primarily represents the access to email web client, 

sharing of photos, applications for text and slideshow editing, creating music and videos. These 
services are mostly free of charge. Companies have the opportunity to obtain on-demand IT 
services without investing in acquisition of hardware, software and necessary personnel. The 
question is, if it works in individual sphere and especially in private sector, why couldn’t the Cloud 
Computing be advantageous for the public administration and what it could provide to this sector. 

Cloud computing model provides convenient network access to shared computing resources 
that can be installed and put into operation quickly, with minimal effort of user and the service 
provider as well. 

From the provider perspective, we distinguish three basic models of Cloud Computing 
delivery: 

1) Software as a Service (SaaS) 
2) Platform as a Service (PaaS), 
3) Infrastructure as a Service (IaaS). 
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Figure 3: Operation of Cloud Computing (Source: Authors) 

 

First model represents the approach where the software itself is considered as a service 
(SaaS). The user then uses various applications and provider services via the network infrastructure. 
The user accesses the service through web browser, and does not need to worry about the operation 
or maintenance of the cloud. 

The second model use the platform as a stand-alone service (PaaS). The user uses the 
platform of provider for the purpose of application running. In this case, the user can participate on 
running of application, the provider is primarily concerned with maintaining the infrastructure 
containing servers, operational networks or data repositories. 

The last type of cloud computing represents provision of infrastructure as a service (IaaS). 
Users are provided with basic computing resources of provider for the purpose of configuring the 
platform, or the running of the user's applications. In this case, the user has full control over stored 
data as well as applications and network components. 

Cloud Computing brings certain advantages and disadvantages. The benefits include the 
range and price, new generation of architecture, the possibility of quick choice or change in 
management. The disadvantages may include security, closed nature, lack of control or reliability. 
Of course, any of the disadvantages can be compensated by putting emphasis on minimizing it. The 
fact is that the nature of cloud computing includes the mentioned aspects under which the provider 
and the user is forced to decide in its use. [8, p.32] 

The benefits of cloud computing, however, does not end on the side of providers. 
Advantages are evident from the position of the user as well, in our case, public administration 
entities (individual offices or citizens). Following benefits can be mentioned: 

 dynamically scaled capacity, which is responsive to user needs, 
 servicing, which represents opportunity to better control without use of expertise, 
 lower investment and lower cost of operation, 
 the possibility of change and transition to a different model, 
 higher rate of introduction of new services, 
 continual updating of features and applications, 
 access to data from any location with internet connection. 
Cloud computing is often used in the area of e-Government. For the operator (provider), in 

our case the Government or provider authorized by Government, it brings following benefits [6, 
p.13]: 

 re-use of unused infrastructure and maximizing its effectiveness, 
 the possibility of higher standard of infrastructure, 
 distribution of costs among multiple users, 
 better negotiating position towards suppliers of solutions, assuming that the operator of 

cloud will be user, who is subject of public administration. 
Currently, some experts object to weak security of cloud computing, which can be amplified 

using appropriate protective applications. In addition, the reliability of individual operators and 
quality of integrability increases each day. 



 225

Conclusion 
Currently, e-Government gets into public awareness as an effective management system and 

the organization of the state matters. E-Government is a modern form of public administration 
through information and communication technologies. It is a complex process that aims to the 
improvement of public services to citizens, businesses and whole society. Possibilities of using 
electronic cloud services are extensive in both private and public sector. Cloud computing enables 
the public administration to reduce costs, increase flexibility, level of automation, mobility of 
workers or citizens and therefore has its unique place in this field. 
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В статті розглянуто питання адаптації інституту державної служби до європейських стандартів в 
галузі освіти за допомогою європейських інструментів інституційної розбудови. Проаналізовано особливості 
кожного інструменту і їх застосування в освіті. Доведено ефективність та необхідність використання 
інструменту Twinning в освіті в рамках інституційної розбудови. 

Ключові слова: державна служба, інституційна розбудова, європейські інструменти, освіта.  
 

The fact that Ukraine has chosen the European integration course caused several reforms in 
various fields, directed to the adaptation to the European Union (EU) standards. Implementing 
European educational standards to the system of public administration of higher education is 
especially important, since its reform is the essential condition for accession to the European Union, 
what makes the theme of the article topical. 

Peculiar features of public administration reform of higher education in the context of 
European integration course were studied by local scientists primarily S. Andreychuk, Yu. 
Zhuravlyova, S. Hryhanska, O. Demchenko, I. Sikorska, V. Bilokopytov et al. 

Implementation of European institutional building tools in various fields of public 
administration activity, particularly in education, was reviewed in the works of M. Baymuratov, O. 
Beyk, O. Batanov, V. Tolkanov, A. Huk, M. Pukhtynskyi, V. Tikhonov, O. Rudenko et al. 
However, the adaptation of public administration of higher education to the EU standards remains a 
topical issue and requires further investigation. 

In this regard, the aim of this article is to analyze the European institutional building tools 
and determine their role in adaptation of public administration of higher education to the EU 
standards. 

Since 2005 the following institutional building tools have been actively implemented in our 
country: 

- «Twinning» (from Eng. «Twin») is the EU technical support project that consists in the 
organization of the cooperation of the EU Member State public authority and the relative public 
authority of Ukraine, i.e. the beneficiary of the project. The aim is the experience exchange and 
giving support concerning public administration and adaptation of the legislation of Ukraine to 
European one [7]; 

- TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) is a tool of external assistance 
provided by the European Commission to share information in order to build the institutional 
capacity required for the adaptation of national legislation to the EU Acquis Communautaire [3]; 

The peculiar features of the implementation of these tools and advantages of their use for 
Ukraine are illustrated in the Table 1. 

The main institution that coordinates the European programs and institutional building tools 
implementation is the Center for Adaptation of Civil Service to the Standards of the European 
Union that was established in 2004. Since that time Ukraine uses the given above European tools 
and implements the programs successfully. It is demonstrated in  the “Report on the Implementation 
of Twinning, TAIEX and SIGMA Programme tools in 2012”, where Ukraine is recognized as one 
of the leaders among the  countries of the “European Neighbourhood and Partnership” (16 
countries) according to the number of completed Twinning projects and projects that are being 
implemented [1]. 

So in July 2014 Ukraine took part in 60 projects that were aimed at the adaptation of the 
work of public authorities in various fields to European standards. 29 of them are completed, 31 are 
at the various stages of preparation and implementation. Among the latter is a project in the field of 
higher education. 

The beneficiary of the project is the Ministry of Education and Science of Ukraine 
(MES). The project title is the “Modernization of legislative standards and principles of Education 
and Training in line with the EU-Policy in Lifelong Learning.” The project is being implemented 
during the 2013-2014 biennium. Budget is 1.4 million Euros. 

The aim is to support the reform of the education system according to the policy of lifelong 
learning by means of the legislation adaptation to European standards. The initiative is focused as 
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well at the efficient use of the National Qualifications Framework and the development of education 
quality assurance elements [3]. 

Table 1 
Comparative Characteristics of European Tools 

Title 
Target Groups / 

Fields 
Peculiar Features Cooperation Advantages 

Twinning - all level public authorities. 

- It is not a classical technical assistance as it 
requires the cooperation of public servants of the 
relative public authorities and is aimed at achieving 
the results by joint efforts of the EU Member State 
and Beneficiary authority partners; 

- it provides a competitive procedure of selection 
of the EU Member State partner institution. In this 
regard a special tender procedure is carried out; 

- the point is not in the exact imitation of the EU 
member states system, but in the adaptation to the 
actual conditions so that they would effectively 
operate in Ukraine, what would promote the 
convergence to EU standards; 

- the Twinning project preparation period (starting 
from the project proposal development to the 
contract signing) is about  1 or 1.5 years on average, 
and implementation period is about 1 or  2 years; 

- the project implementation is carried out by the 
resident twinning advisor, which is a public servant 
of the EU Member State or similar to him and is 
seconded for the project implementation time to the 
beneficiary country; 

- twinning projects have the character of the 
European Commission grant and are implemented 
according to the established procedures and 
regulations. 

- Tool of the progress and 
development of public 
authority according to the 
European direction; 

- it helps to maintain high 
standards of the work of public 
authority; 

- a powerful tool for the 
development of professional 
and communicational 
capacities of public servants; 

- it facilitates the 
establishment of the long-term 
partnership; 

- a powerful tool of public 
authority leaders development 
at the institutional as well as 
personal levels. 

TAIEX 

- public servants working in the 
central executive authorities; 
- public servants working in the 
local executive authorities and 
associations of local authorities; 
- judicial and law- enforcement 
authorities; 
- members of legislative 
authorities and public servants 
of legislative authorities and 
local governments authorities; 
- professional and commercial 
associations representing social 
partners, representatives of 
labour and employers groups; 
- translators, revisers and 
individuals or legal entities that 
officially interpret the legislation 
norms. 

- focusing on solving definite problems of the 
development and integration, that requires initiative 
approach of the administrations of beneficiary 
countries, as well as their determining their own 
needs, preparation and submission of applications, 
and mobility (it takes two or three months to obtain 
the assistance after submitting the on-line 
applications), which enables to use it for solving 
urgent issues. 
- providing beneficiary countries with the 
advisors/experts on the development and 
interpretation of legislative norms and acquis 
communautaire; 

- study visits that allow public servants of the 
beneficiary country to get acquainted with the 
experience of the Member State on the solving 
practical issues related to the implementation and 
enforcement of the Acquis Communautaire and 
interaction of the interested parties; 

- organization and carrying out of seminars and 
workshops aimed at the presentation and explanation 
of the aspects of acquis communautaire to a wide 
audience. 

- exchange of information on 
the EU legislation, national 
legislation and institutional/ 
administrative practices; 
- close cooperation with the 
EU Member States; 
- gaining an  interesting 
professional and personal 
experience. 

 

The main contractor in the Ministry of Education and Science of Ukraine is the department 
of technical and vocational education, that is why the project is mainly aimed at the technical and 
vocational education. 

The partners of the Ministry of Education and Science of Ukraine are the Metropolitan 
University College (Denmark), Technical College (Denmark) and the Federal Institute for 
Vocational Education (Germany). 

According to the Twinning cooperation peculiar features, during 2013 and 2014 Danish and 
German partners visited Ukraine more than 10 times, hold a number of meetings with public 
servants, teaching staff, employers and scientists. As a result, Ukrainian side studied the European 
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documents in the field of vocational education, issued the publications “Learning at the 
workplace. Discipleship in European context”, “Quality assurance in the system of vocational 
education and training”; created the Coordination Groups and committees on the National 
Qualifications Framework implementation in vocational education on the basis of the various 
studied approaches to its implementation stages; developed educational standards for the selected 
professions [4]. 

The Ministry of Education and Science of Ukraine (the project is aimed at its work 
improvement) achieved the definite results during the project implementation. It has developed: 

- a new draft Law of Ukraine “On the vocational education”. This Law regulates social 
relations directed to the protection of citizens’ rights to equal access to the vocational education 
taking into account labor market needs in the skilled workers and mid-level specialists under 
conditions of market economy and Ukrainian integration into international economic and 
educational space; 

- a draft Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Amendments being made to the 
employment order of technical and vocational school graduates, who’s training was held by the 
public order”; 

- a draft “Regulations on the professional development and practical training of the technical 
and vocational schools teaching staff"; 

-  predicted public order volume of the workers and junior specialists (young professionals) 
in technical and vocational schools until 2017; 

- a draft of the Amended Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1117 of 
September 11, 2007  “On the Approval of the Public  occupations list of skilled workers training at 
the technical and vocational schools”; 

- 47 state standards of technical and vocational education on the specific workers 
occupations agreed with the Federation of Employers of Ukraine and the Ministry of Social 
Policy. Among them there are 14 industrial standards, 2 agriculture and processing industry 
standards, 5 transportation standards, 13 trade and services standards, 5 construction standards, 1 
connection standard, 2 mining industry standards, 3 power industry standards and 2 law 
enforcement standards; 

- 306 national standards of vocational education on the specific workers occupations that are 
approved by the Ministry of Education and Science orders [4,6]. 

Summarizing the main achievements of the Ministry of Education and Science in the 
implementation of this project, it should be noted that this project caused significant changes in 
vocational and technical education, since the new legislation, training standards and requirements 
for professions were developed. All this has not been fundamentally changed since Soviet 
times. These developments were carried out thanks to the close cooperation with Danish and 
German colleagues, using their experience, what made the given tasks much easier. These 
documents are adapted to European standards taking into account national peculiarities, what is 
necessary for the EU pre-accession countries. 

However, some one-sidedness of the project should be noted as well. It is obvious that due 
to its title, legislation and regulation should be developed not only in the field of vocational and 
technical education, moreover, the very concept of "lifelong learning" includes all the forms of 
education, from the preschool to the post-graduate education, and the Ministry of Education and 
Science has the greatest impact on it. Therefore, the project has to involve the preschool, secondary, 
higher and professional development education departments of the Ministry of Education and 
Science. According to the definition “lifelong learning”, the educational process is an ongoing 
process and the basic principle is not just  “transition” from one degree to another, but “continuing” 
of the study. The developed legislative and normative documents in technical and vocational 
education require changes in other education levels according to European education and training 
by the policy of lifelong learning. These changes may take place as a part within other Twinning 
projects.  



 229

Significant achievements in the adaptation of vocational education to European standards 
that took place over a year, demonstrated the effectiveness of this tool use in the field of the public 
service development in education. 
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Уровень развития свободы и демократии в обществе определяется   множеством 
факторов, важнейшим из которых является наличие действенного, эффективного социально-
юридического механизма обеспечения прав и свобод человека. Обеспечение прав и свобод 
человека, т.е. создание благоприятных условий для их реализации осуществляются 
различными субъектами, важнейшим из которых является государство. Оно - основной, 
властный гарант правового положения человека.  Особое место в обеспечении государством 
прав человека занимают суд и правоохранительные органы.  

Вопросы обеспечения конституционных прав человека правоохранительными 
органами определены актуальностью проблемы прав и свобод личности на современном 
этапе, конституционным признанием их Россией на уровне международно-правовых  
стандартов, осознанием их высокой ценности, необходимостью формирования и 
совершенствования механизма их обеспечения и защиты.  

Первые шаги в признании государством прав и свобод личности были сделаны Россией 
в 1991 году, когда была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина [1]. В ней, а 
затем и в Конституции Российской Федерации, закреплены многие положения, содержащиеся 
в Европейской конвенции по правам человека и других международных документах. 

Построение правового государства имеет в виду создание такого общественного союза, 
который, основываясь на праве и законе, устанавливает правильные и гуманные 
взаимоотношения между государственной властью и личностью. Однако от стремления соз-
дать такое государство и признания международных стандартов до решения проблемы 
обеспечения реализации гражданами своих прав и свобод очень большая дистанция. 
Неотъемлемой составной частью такого обеспечения является отлаженный социально-
правовой механизм защиты российских граждан от нарушений их прав и свобод. 

Одним из наиболее действенных инструментов, обеспечивающих государственную 
охрану конституционных прав и свобод человека, являются правоохранительные органы [2]. И 
это понятно, если учесть, что они располагают необходимыми средствами (правовые санкции, 
меры пресечения, оружие, специальные средства), с помощью которых могут быть 
существенно ограничены или даже нарушены права граждан. 

Очень важно, чтобы названные меры применялись осознанно, в соответствии с 
демократическими установлениями. Это возможно при условии, что работники 
правоохранительных органов обладают твердыми знаниями нормативных актов, 
регламентирующих порядок и формы использования конституционных прав. К 
сожалению, в настоящее время ощущается большой дефицит научной, публицистической, 
правовой и, тем более, учебной литературы, посвященной этому важному вопросу.  

Знание нормативно-правовых актов сотрудниками правоохранительных органов, 
связанных с правами человека, способствует выработке мировоззрения, духовному 
совершенствованию и профессиональному становлению  этих сотрудников [3]. 

Основой прав человека является уважение к каждой отдельной человеческой  жизни и 
достоинству, которое присутствует в большинстве великих, религиозных и философских 
систем мира. Права человека не нужно покупать, зарабатывать или наследовать – они 
считаются «неотъемлемыми», потому что никто не имеет права их отнять. Это значит, что 
они есть  у каждого человека, вне зависимости от расы, языка, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного 
или иного статуса. 

Конституция Российской Федерации 1993г. исходит из того, что «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью» (ст. 2). Эта принципиальная установка является 
одной из основ конституционного строя страны, она предопределяет роль и значение, 
которое Конституция придает правам и свободам человека и гражданина. Ее общие 
положения в этой связи таковы: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
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гражданина - обязанность государства (ст. 2); в Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 
2 ст.55); права и свободы могут быть ограничены федеральным законом только в особо 
оговоренных Конституцией целях (ч. 3 ст. 55), а также частично (за исключением прав и 
свобод, перечисленных в ч.  3 ст. 56) в условиях чрезвычайного положения; каталог прав и 
свобод человека и гражданина должен соответствовать международно-правовому стандарту 
(ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст.17); основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения (ч. 2 ст. 17); в соответствии с принципом равноправия права и свободы 
предоставлены в равной мере всем и каждому (ст. 6); нормы Конституции о правах и 
свободах человека являются непосредственно действующими (ст. 18); права и свободы 
человека и гражданина должны определять смысл, содержание и применение законов, 
деятельность государственной власти и местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (ст. 18); осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). 

Однако признание государством этих  прав человека  и их закрепление в Основном 
Законе – лишь начало огромной работы по созданию атмосферы уважения и соблюдения 
норм о правах человека, формированию и совершенствованию механизма их осуществления. 
Несомненно, решающую роль в этом направлении играет Президент Российской Федерации 
и институты гражданского общества. 

В соответствии со ст. 80 Президент Российской Федерации является гарантом 
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. То есть 
Президент несет персональную ответственность за то, чтобы механизмы защиты прав 
человека и гражданина работали бесперебойно, чтобы не было сбоев по тем или иным 
причинам в их реализации. Выполняя функцию гаранта, Президент имеет право требовать от 
всех федеральных органов и органов власти субъектов Российской Федерации неуклонного 
соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.  

Полномочия по осуществлению мер в обеспечении законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, 
законодатель возлагает на высший исполнительный орган государственной власти 
Российской Федерации. Закрепляя за Правительством обязанности руководить обширным 
комплексом правоохранительных органов и учреждений, создавать правовые, материально-
технические и социально-правовые условия их деятельности. 

Государственное руководство всей системой правоохранительных органов 
осуществляется Правительством Российской Федерации посредством активного участия в 
правотворческой деятельности, в создании материально-технической и кадровой основы для 
продуктивной правоприменительной деятельности правоохранительных органов по 
утверждению законности и правопорядка, предупреждению и пресечению правонарушений, 
по выполнению конституционной обязанности государственной защиты прав и свобод 
граждан [4]. Соблюдение основных прав и свобод граждан находится под контролем 
исполнительной власти и, несомненно, полномочие Правительства по осуществлению мер в 
обеспечении прав и свобод граждан, следует рассматривать как наиболее приоритетное по 
сравнению с иными его полномочиями.  

Что же следует понимать под термином  осуществление прав?  
В обычной жизни под осуществлением прав человека понимают их реализацию или 

претворение в жизнь [5, с. 324]. Однако, трактовка термина «осуществление прав» только 
как синонима термина «реализация прав» будет довольно узкой и не продуктивной, так как 
осуществление прав - это не только  реализация, но еще и обеспечение прав и их правовая 
защита. На практике это означает следующее. Чтобы процесс реализации прав протекал без 
сбоев, государствои иные элементы общества должны его обеспечить, т.е. создать для него 
соответствующие политические, экономические, социальные и юридические (специальные) 
условия. По этому поводу еще Бенедикт Спиноза писал «Пока естественное право людей 
определяется мощью каждого и принадлежит каждому в отдельности, до тех пор оно 
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ничтожно, и существует скорее в воображении, нежели в действительности, ибо 
осуществление его совершенно не обеспечено» [6, с. 296]. 

При неблагоприятном стечении обстоятельств, процесс реализации права может быть 
прерван и для того, чтобы предотвратить нарушение или восстановить нарушенный процесс, 
необходимо вводить в действие механизм правовой защиты. Следовательно, осуществление 
прав человека, есть механизм общества по претворению их в жизнь через процессы 
обеспечения, реализации и правовой защиты. Все названные процессы могут протекать 
одновременно (параллельно) и последовательно. Их, порою, трудно отделить друг от друга, 
но все они одинаково важны для человека. 

Несмотря на то, что термин «обеспечение прав» [7, с.364] встречается в юридической 
литературе  довольно часто, его определение  в общей теории права пока еще не устоялось, 
Витрук Н.В. под обеспечением конституционных прав и свобод понимает: «систему их 
гарантирования, т.е. систему общих условий и специальных (юридических) средств, которые 
обеспечивают их правомерную реализацию, а в необходимых случаях их охрану» [8, с. 195-
196]. 

Ростовщиков И.В. считает, что «обеспечение  прав и свобод  личности в широком 
понимании есть создание наиболее благоприятных  условий для их эффективной 
реализации» [9, с. 195-196]. Причем, под благоприятными условиями понимается 
собирательное понятие, которое распространяется на все без исключения сферы, формы и 
методы деятельности государственных и общественных организаций, а также граждан, 
охватывающих практическую реализацию прав и законных интересов личности. Для того, 
чтобы отличать в обеспечении прав личности благоприятные условия от неблагоприятных, в 
юридической литературе благоприятные условия, принято называть гарантиями. 

Синтезируя  выше изложенные положения, определение термина «обеспечение прав 
человека» можно сформулировать так: обеспечение прав человека есть деятельность, 
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц, в том числе и правоохранительных органов по созданию благоприятных 
условий (гарантий) для правомерной и неуклонной их реализации [10, с. 102]. Таким 
образом, сердцевиной процесса обеспечения прав человека является создание гарантий их 
реализации.   

Следует сразу заметить, что в юридической науке, наряду с понятием «реализация 
прав человека» существует более широкое понятие – «реализация права». Различие этих 
понятий хорошо показал Н.В. Витрук, полагающий что реализация субъективных прав 
личности предполагает осуществление не всех правовых норм, а лишь управомочивающих 
(использование). Что же касается обязывающих (исполнения)  и запрещающих (соблюдения) 
норм, то их объектом служат не права граждан, а их обязанности.  

Реализация права выражается в конкретном поведении человека и обязанных лиц, 
направленном на претворение норм права в жизнь. В общей теории права достаточно четко 
определены формы реализации прав человека юридическими средствами. Это применение 
правовых норм органами государственной власти, местного самоуправления и 
общественными объединениями по их реализации в отношении конкретных жизненных 
случаев; исполнение норм права – форма реализации, заключающаяся в совершении 
субъектами дозволенных действий; соблюдение норм права – форма реализации, 
заключающаяся в воздержании субъектов права от совершения запрещенных действий; 
использование лицами по своей воле тех субъективных прав, которые юридическая норма им 
предоставляет. Таким образом реализация прав человека – это процесс их материализации, в 
ходе которого происходит получение каждым того блага, которое составляет содержание 
конкретного субъективного права.  

Обеспечительную роль в реализации своих прав человеком выполняет также и 
институт правовой защиты, хотя он условно выделен в самостоятельный элемент 
осуществления прав. Институт правовой защиты вступает в действие лишь тогда, когда есть 
угроза процессу реализации прав или он по каким либо причинам прерывается. Под 
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правовой защитой понимается элемент осуществления прав человека, содержание которого 
составляет деятельность государства, общественных объединений и самого лица по 
созданию юридических условий, способствующих недопущению остановки процесса 
реализации прав (охрана), а в случае таковой, его восстановления (защита прав). 
Обеспечение прав и правовая защита служат, таким образом, безусловной реализации прав.  

Поскольку в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечение 
прав граждан является одной из важнейших функций правоохранительных органов, 
постольку оно является и частью их служебной деятельности [11, с. 215-257]. Служебная 
деятельность по форме и содержанию в своей основе является правовой, следовательно, 
обеспечение прав личности правоохранительными органами есть служебно-правовая 
деятельность. 

Целью обеспечения прав человека является создание гарантий (условий) их 
реализации. Во взаимоотношениях с гражданами и другими лицами государство не 
ограничивается юридической фиксацией их прав. Провозглашая права и свободы личности, 
государство берет на себя юридические и моральные обязательства гарантировать эти права 
не только правовыми, но и экономическими, политическими и духовными средствами. 
Поэтому законодательное закрепление прав и свобод человека влечет за собой систему 
организационно-хозяйственных, политических, социально-культурных и других 
мероприятий, направленных на их обеспечение [12]. 

Государство как носитель политической власти должно располагать специальными 
механизмами обеспечения прав и свобод человека и гражданина [13]. Обеспечение прав 
человека – международно-правовая обязанность всех государств, в т.ч. и России.   

Впервые, в международном  правовом акте эта обязанность провозглашена во 
Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 г., и юридически закреплена 
в Международных пактах о правах человека от 19 декабря 1966 г. В преамбуле Декларации 
записано, что Генеральная Ассамблея ООН провозглашает Всеобщую декларацию прав 
человека в качестве задачи всех народов и государств, выполняя которую они должны 
содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению (ч. 8 преамбулы) [14, с. 14]. 

Политическое и моральное требование Всеобщей декларации нашло отражение в 
одной и той же, второй статье двух международных договоров Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах [14, с. 21-22] и Международном пакте о 
гражданских и политических правах [14, с.31].  В ч. 1 ст. 2 Пакта об экономических, 
социальных и культурных правах записано, что «каждое участвующее в настоящей Пакте 
государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и 
сотрудничества, в частности в экономической и технической областях, принять в 
максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно 
полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими 
способами, включая, в частности, принятие законодательных мер». Более категорично и 
конкретно звучат положения ст. 2 Пакта о гражданских и политических правах. В ч. 1 этой 
статьи сказано, что каждое участвующее в Пакте государство обязуется обеспечивать всем 
находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам гражданские и 
политические права. Часть 2 указанной статьи обязывает каждое государство - участника 
Пакта  трансформировать  права, признаваемые Пактом во внутригосударственное право – т. 
е. принять такие законодательные меры (если они были ещё не приняты), которые могут 
оказаться необходимыми для осуществления гражданских и политических прав. В 
соответствии с п. 3 ст. 2 указанного Пакта Россия как страна-участница обязана: 

а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективное 
средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве; 

б) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой 
защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными или 
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законодательными властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным 
правовой системой государства, и развивать возможности судебной защиты; 

в) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда 
они предоставляются. 

Требования универсальных и глобальных по масштабам действия международных 
документов об обеспечении государствами прав и свобод человека полностью 
трансформированы во внутригосударственное право России и, прежде всего, в 
конституционное право. Конституция Российской Федерации в главе 2 «Права и свободы 
человека и гражданина» не дает их классификации по видам. Следуя сложившейся в 
конституционной доктрине традиции, можно разбить содержащиеся в ней права и свободы 
на несколько видов.  К гражданским (личным) правам и свободам человека относят: право на 
жизнь; право на свободу и неприкосновенность личную, частной жизни, жилища; свободу 
передвижения и выбора местожительства; свободу совести; свободу мысли; свободу выбора 
национальности и выбора языка общения. К политическим правам и свободам относят: 
свободу слова; право на объединение; право собираться мирно и без оружия, проводить 
митинги, демонстрации, шествия; право участвовать в управлении делами государства, 
избирать и быть избранным; право на равный доступ к государственной службе; право на 
участие в отправлении правосудия; право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления. Особенность политических прав состоит в том, что они в ряде случаев 
предоставляются только российским гражданам. Терминологически это находит выражение 
в формуле «граждане имеют право» в отличие от формулы «каждый имеет право», когда 
соответствующее право предоставлено не только гражданам Российской Федерации, но и 
другим лицам. К социально-экономическим и культурным правам относятся: право на 
предпринимательскую и иную, не запрещенную законом экономическую деятельность; 
право частной собственности, включая право собственности на землю; право на труд и 
свободу труда; право на социальное обеспечение; право на жилище; право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь; право на образование; право на благоприятную 
окружающую среду; свободу литературного, научного и других видов творчества и 
преподавания (см. интеллектуальная собственность).  

Данная классификация в известной степени условна, поскольку некоторые права с 
примерно равными основаниями могут быть отнесены к разным видам: так, например, право 
на труд, будучи по содержанию социально-экономическим, вместе с тем близко 
неотчуждаемым правам человека. Кроме того, к приведенной классификации следует 
добавить еще один вид - права, призванные обеспечить должную правовую процедуру и 
иные гарантии судебной защиты прав граждан, как-то: право судебного обжалования актов 
органов государственной власти и должностных лиц; право на получение 
квалифицированной юридической помощи; презумпция невиновности и некоторые др. 
Государство гарантирует защиту прав и свобод человека, и сам он вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45). Перечень прав, 
содержащийся в Конституции, не является исчерпывающим и то, что в него вошли именно 
эти права и свободы, не должно толковаться как умаление, а тем более отрицание других 
прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 55). Это правило тем более важно потому, что 
институт прав и свобод и в конституционном, и в международном праве находится в 
постоянном развитии. Конституция не просто перечисляет права, в большинстве случаев она 
говорит также об условиях и мерах, призванных гарантировать соответствующее право. 
Конституция не выделяет в особый подраздел обязанности гражданина (как и большинство 
зарубежных конституций) и называет только три из них: обязанность платить налоги, 
охранять окружающую среду и защищать Отечество (нести военную службу в соответствии 
с федеральным законом). 

Реализация широкого круга конституционных прав и свобод российского гражданина 
во многом зависит от успеха экономических преобразований, политического климата в 
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стране, повышения правовой культуры управления и в немалой степени от умения самого 
гражданина пользоваться этими правами. Конституционные гарантии прав и свобод человека 
и гражданина это конституционные положения, обеспечивающие правовую защиту 
институтов и принципов, закрепляемых Конституцией. К таковым относятся ее положения, 
направленные на обеспечение незыблемости конституционного строя, прав и свобод 
человека и гражданина, принципов федерализма, разделения властей, верховенства 
Конституции, конституционной законности, самостоятельности органов местного 
самоуправления. Так, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств, 
обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Это значит, 
что обеспечением прав и законных интересов человека должны заниматься Президент 
России и органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов: 
законодательной, исполнительной и судебной. Причем и Президент России, и правительство 
обеспечивают конституционные права и интересы человека на всей территории государства 
(ч. 4 ст. 78) через соответствующие правоохранительные институты. 

Значительная часть конституционных прав и свобод человека и гражданина 
обеспечивается служебной деятельностью органов внутренних дел и, особенно, полиции. 
При этом полиция обеспечивает права человека на 3-х стадиях их осуществления: на стадии 
реализации прав (при рассмотрении обращений, на регистрацию автомашины и т.д.), 
обеспечивая осуществление возможности требования; на стадии охраны прав (установка 
предупредительной сигнализации, патрульно-постовая служба и др.); на стадии защиты прав, 
обеспечивая возможность притязания при нарушении прав человека. 

В настоящее время позиция высшего политического руководства государства о 
социальном предназначении правоохранительных органов, например, российской полиции, 
ее месте и роли в обществе закреплена в статье 1 Федерального закона «О полиции» от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ: «Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности». 
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Питання пов’язані з формуванням, збереженням чи захистом національної ідеї, 
набувають гострої актуальності в часи політичної кризи. Заклики національного змісту 
поширюються у передвиборчій риториці політиків під час виборчих перегонів, де 
національна ідея використовується як програмне гасло. До національної свідомості 
закликають в складній зовнішньополітичній ситуації та зниженні довіри громадян до владної 
еліти. Загострення націоналістичних проявів негативно відбиваються на економічній та 
соціальній складових державного розвитку. Незважаючи на сформований сучасними 
українськими радикальними організаціями, негативний відтінок до всього національного, 
питання вивчення та формування національної ідеї є актуальним та стратегічно важливим 
напрямом в державному розвитку. Бо національна ідея виступає важливим елементом 
консолідації нації та базисом патріотизму, що особливо важливо для незалежної держави в 
період трансформацій.  

Метою статті є обґрунтування значення та співвідношення національної ідеї з 
існуючою  державною стратегією розвитку, визначити основні вектори формування 
національної ідеї в сучасних умовах трансформаційної державної кризи.  

Більшість вітчизняних дослідників ототожнюють національну ідею з процесом 
державотворення, розвиток якого приходиться на XVII ст. В цей час формується український 
етнос, на підґрунті загально національної боротьби за державне самовизначення етносу на 
автохтонній території [1, с.16]. Ідеологом національної ідеї того часу виступала нова 
українська еліта – козацтво. Враховуючи розбіжності регіонального розвитку національна 
ідея формувалась з розумінням політичної мети нації – розбудова самостійної держави в 
умовах відсутності єдності та  економічних важелів розвитку. Запорукою розвитку було 
вистроювання зовнішньополітичних зв’язків з потужними державами Росією та Польщею. В 
працях Д. Брантиш-Каменського, О. Рігельмана, М. Маркевича, С. Дівовича розглядалось 
питання формування української ідеї в умовах об’єднання з Росією. Поступки з боку 
української держави привели до зародження національного ринку, інтенсивного розвитку 
українських міст. Етнічне змішування населення різних областей приводило до поглиблення 
мовної та культурної спільності українського народу. Головний аспект української ідеї того 
часу – патріотизм та боротьба «за віру і Вітчизну» [2]. 

Національна ідея в контексті державотворення та націєутворення була предметом 
досліджень М. Грушевського, М. Драгоманова, М. Міхновського, Д. Донцова, В. 
Липинського, І Франка, Л. Ребета. Твори цих авторів розглядаються як базис національно-
державницької ідеології, обґрунтування національної ідеї та її складових компонентів.  
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Українська національна ідея займає провідне місце і в роботах сучасних українських 
науковців О. Забужко [3], .І. Кресіної [4], В.А. Ліпкана [5], А. Фартушного [6], М. Розумного, 
А. Черненко та інших. Незважаючи на значну кількість досліджень з формування, розвитку 
та впливу національної ідеї на державотворення залишається багато питань до сучасного 
визначення національної ідеї, як зберегти національну складову в умовах переформатування 
геополітичної карти світу. 

Світовий розвиток має багато прикладів швидкого розвитку країн зробивших 
національну ідею успішним національним проектом. Серед таких успішних проектів можна 
виділити національну ідею США – «Суспільство рівних можливостей», Японія - «Країна 
сходу сонця», Ізраїль – «Богом обраний народ», Франція – «Свобода рівність братерство». 
Ідеологічна складова національних ідей дозволила здійснити швидке просування до країн 
світових лідерів. Втім це не означає що сформульована одного разу національна ідея 
залишається незмінною, вона трансформується разом з мінливістю інтересів національної 
держави. Так, наприклад, національна ідея «Суспільство рівних можливостей» відповідала 
стратегії розвитку США у ХХ столітті, у столітті ХХІ трансформована у вигляді «США як 
захисник демократії в світі». Головна трансляція ідеї в просуванні свободи в інтересах 
американського народу і міжнародного співтовариства через допомогу будівництву і 
підтримки більш демократичного, безпечного і процвітаючого світу. 

Наочне співвідношення національної ідеї та стратегії розвитку держави демонструє 
Китай. Сьогоднішня транскрипція національної ідеї Китаю звучить як: «Китайська мрія – 
велике відродження китайської нації». Ідея складається з трьох векторів:  

- «Бере витоки в Китаї». Наголос на усвідомлені власної продуктивності При 
високій частці іноземних інвестицій майже 80% всіх іноземних інвесторів в економіку КНР - 
це етнічні китайці (Хуацяо), які проживають за кордоном. До 2020 року Китай повинен за 
планами КПК наздогнати США по сукупному доходу ВВП [7]. 

- «Належить Китаю». Збереження національних традицій, створення власної 
унікальної цивілізаційної соціалістичної держави. Демонстрація світові своїх цінностей та 
унікальної моделі розвитку. 

- «Зроблене в ім’я Китаю». Перевищити внесок Заходу та історичні успіхи самого 
Китаю [8]. 

Ці три вектори національної ідеї закріплені в стратегії розвитку до 2049 року. 
Наведені приклади доводять похідний характер стратегії розвитку держави від 

національної ідеї.  
За роки існування української держави не змінною залишається рушійна сила – 

українська національно-визвольна ідея. Здобувши незалежність 23 роки тому українська 
національна ідея не мала трансляції зі змінами державного устрою. Головна мета 
виборювання незалежності повинна трансформуватись в розбудову європейської держави 
комфортної для життя та ведення бізнесу. Саме розбудова європейської держави комфортної 
для життя та ведення бізнесу може стати успішним національним проектом України ХХІ 
століття.  

Результати досліджень походження та розвитку націй для формування національних 
ідей  доводять необхідність врахування двох тенденцій: 

- до економічної інтеграції та інтернаціоналізації людського життя; 
- до національного самовизначення, самовираження та самоврядування. 
Для України при формуванні національної ідеї актуальною є орієнтація на 

компенсацію фінансово-економічної слабкості за рахунок активізації зовнішньої політики 
шляхом маневрування на міжнародній арені шляхом розвитку багатосторонніх 
взаємовідносин з усіма державами світу. Поміркована зовнішня політика повинна бути 
спрямована на вихід із залежного стану до національного піднесення. 

Українська ідея в транскрипції Президента України П. Порошенко звучить як: 
«Гідність, Свобода, Майбутнє» [9]. Підґрунтям цієї ідеї виступають 60 реформ що 
стосуються усіх сфер життєдіяльності держави. Перелік реформ ні є новацією скоріш їх 
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необхідно сприймати як «дорожню карту» розбудови європейської держави. Здійснення 
задекларованих реформ потребує  докорінної зміни принципів та підходів до державного 
будування, а саме: формування нової моделі влади (переосмислення ролі Майдану), 
впровадження нових механізмів співвідношення держави та громадянського суспільства 
(саме політичної нації - українців), зміну воєнної риторики на помірковану 
зовнішньополітичну. Лише економічний зміст стратегії розвитку, а ні абстрактне 
декларування незалежності держави дозволить створити комфортну для життя та ведення 
бізнесу європейську державу. 
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У статті проаналізовано поняття «якість вищої освіти» у рецепції українських науковців та 
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scientists. The problems of its reception are determined. 

Key words: educational space, higher education, quality of higher education. 
 

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі вища освіта визнається одним із 
найважливіших факторів, які забезпечують стійкий економічний розвиток, соціальну 
стабільність, ефективне функціонування інститутів громадянського суспільства. Цьому 
сприяє зростаюча інтелектуалізація виробництва, стрімкий розвиток ринку освітніх послуг, 
поширення інформаційних технологій та глобалізаційні процеси загалом.  Україна, як 
частина світового глобального простору, також усвідомлює важливість розвитку освіти, яка 
б відповідала вимогам часу, сприяла зростанню конкурентоспроможності держави на 
міжнародній арені, була надійним фактором забезпечення добробуту власних громадян. 

Завдяки відкритості кордонів та інтенсифікації інформаційного обміну наша країна 
все більше інтегрується у світовий простір, проводить перманентне реформування усіх сфер 
життєдіяльності суспільства, зокрема і у вищій освіті. Більшість вітчизняних науковців і 
практиків, які працюють у галузі освіти, вважають центральною проблемою реформування 
освіти саме підвищення її якості. Тому головним сьогодні є усвідомлення цієї проблеми та 
розуміння сутності якості вищої освіти.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Феномен «якість вищої освіти» був об’єктом 
наукових розвідок вітчизняних і зарубіжних дослідників. Сутність поняття «якість вищої 
освіти» в своїх працях розглядали такі вчені, як: С. П. Архипова, Д. І. Дзвінчук, В .І 
.Луговий, О. І. Ляшенко, Н. А. Селезньова, О. А. Чемерис. Ряд науковців присвятили свої 
роботи дослідженню окремих аспектів якості освіти, зокрема механізмам її оцінки та 
забезпечення. До них належать: В. П. Андрущенко, С. М. Домбровська, В. Я. Малиновський,  
С. М. Ніколаєнко,  І. М. Сікорська, О. С.  Шевченко та ін. 

Мета статті – проаналізувати рецепцію поняття «якості вищої освіти» в Україні та 
визначити основні проблеми його сприйняття. 

Виклад основного матеріалу. Попри те, що поняття якість освіти стало «загальним 
місцем» у публікаціях щодо майбутнього освіти останніх десятиріч, воно й на сьогоднішній 
день є концептуально невизначеним. Багато країн світу визначають забезпечення якісної 
освіти своїм пріоритетним національним завданням, але кожна з них вкладає дещо різне 
значення в це поняття.  

Якість – це перш за все одна із найважливіших філософських категорій, якій на різних 
етапах цивілізації приділяли значну увагу Аристотель, Декарт, Спіноза, Маркс. Якість освіти 
є категорією, що за сутністю відображає різні аспекти освітнього процесу – філософські, 
соціальні, педагогічні, політико-правові, демографічні, економічні тощо. Це поняття поєднує 
властивості й характеристики освітнього процесу та його результату, які здатні задовольняти 
освітні потреби всіх суб’єктів навчально-виховного процесу – учнів та студентів, їхніх 
батьків, викладачів, роботодавців, управлінців, тобто усього суспільства. 
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Оскільки категорія «якість освіти» є базовою у нашому дослідженні – то дамо їй 
детальнішу характеристику. З філософської точки зору якістю прийнято називати 
властивість об’єкта, що складає його стійку, постійну характеристику, таку, що виявляє його 
сутність [1]. Натомість у педагогіці поняття «якість» – це системна методологічна категорія. 
Вона відображає ступінь відповідності результату поставленій меті [2]. 

Українські вчені розглядають поняття «якість вищої освіти» у широкому та вузькому 
сенсі. У широкому сенсі під «якістю вищої освіти» розуміють збалансовану відповідність 
вищої освіти різноманітним потребам, цілям, вимогам, нормам, умовам, процесу, результату 
і самій освітній системі, меті, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти які 
відповідають об’єктивним тенденціям розвитку людини та суспільства. У вузькому сенсі 
«якість вищої освіти» є якістю підготовки спеціалістів з вищою освітою та переліком вимог 
до особистості, освітнього середовища й системи освіти, що реалізує їх на певних етапах 
навчання людини, якому відповідає певна сукупність показників  [3, с. 25].  

Як зазначає більшість дослідників (Н.В. Москаленко, І.О. Потай, І.А. Шайдур та ін.), 
якість освіти – це узагальнений показник розвитку суспільства у певному часовому вимірі, 
тому його слід розглядати в динаміці тих змін, що характеризують поступ держави в 
контексті світових тенденцій: вона рухається до консолідації та інтеграції у світове 
співтовариство чи протистоїть йому, ставлячи свої інтереси понад усе. Вона є суспільною 
характеристикою, а не предметом змагання чи політичним аргументом в оцінці розвитку 
держави на конкретному етапі її становлення [4]. 

Науковець В. Г. Кремінь визначає якість вищої освіти як комплексну характеристику, 
яка відображає діапазон і рівень освітніх послуг, що надаються системою освіти відповідно 
до інтересів особи, суспільства і держави. На його думку якісна освіта повинна давати 
можливість кожному індивіду залежно від його інтересів і можливостей здобувати 
повноцінну, безперервну освіту відповідного рівня в усіх її формах. [5, с. 1016]. 

Українські вчені вважають, що якість вищої освіти складається з якості: підготовки 
випускників вузів, тобто якості результату вищої освіти; державних освітніх стандартів, 
нормативної бази, освітніх програм; навчально-методичної, лабораторної, матеріально-
технічної бази вищої освіти; освітніх технологій; викладацького складу, науково-
дослідницьких кадрів; змісту освіти; виховання; управління (керівництва) тощо.  

За словами дослідників Ю. М. Колесникова та Ю. М. Нерядова, якість освіти можна 
визначити як сукупність властивостей і характеристик освітнього процесу, що дають 
можливість формувати такий рівень професійної компетентності, що задовольняє потреби 
(реальні або можливі) громадян, організацій, галузей і в цілому суспільства й держави [6, 
c.103]. 

Як зазначає академік О. Ляшенко, «якість освіти – це багатовимірне методологічне 
поняття, яке рівнобічно віддзеркалює суспільне життя – соціальні, економічні, політичні, 
педагогічні, демографічні та інші життєво значущі для розвитку людини сторони життя. Як 
системний об’єкт її характеризують якість мети, якість педагогічного процесу і якість 
результату. Національною доктриною розвитку освіти й чинною законодавчою базою 
визначено якість мети освіти, а державними стандартами освіти – якість навчальних 
результатів. Якість педагогічного процесу ще залишається предметом обговорення і 
дискусій, полем для наукових досліджень і практичної апробації» [7, с.7-8]. 

Дослідники В. В. Божидарнік, В. Ю. Середа та М. Т. Грушецька до складових поняття 
якості освіти відносять: освітні стандарти; професіоналізм; сучасні педагогічні технології та 
сучасні технічні засоби навчання; якість навчання; ступінь залученості викладачів і студентів 
до науково-дослідницької діяльності; сучасну навчально-виробничу базу; фінансування; 
міжнародну співпрацю; використання аналітичних матеріалів; спрямованість викладання на 
формування соціальних якостей сучасного фахівця; стимулювання самостійної роботи 
студентів і т. д. [8, с. 188]. Натомість О. Чемерис пропонує значно простішу структуру якості 
вищої освіти. На її думку вона включає: якість персоналу і програм, якість інфраструктури і 
навчального середовища та якість підготовки студентів [9]. 
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Однією з проблем визначення поняття «якості вищої освіти» є те, що різні аудиторії в 
системі освіти також неоднозначно розуміють якість освіти. Наприклад, якість освіти для 
вчителя може означати наявність якісного навчального плану, навчально-методичного 
матеріалу, матеріальної бази тощо. Батьки часто співвідносять якість освіти з розвитком 
індивідуальності їхніх дітей. Для студентів якість освіти пов’язана з комфортними умовами 
навчання, перспективою отримати хорошу роботу з гідною заробітною платою тощо. 
Натомість роботодавці співвідносять якість освіти з життєвою позицією, уміннями і 
навичками, знаннями випускників. Як політична категорія якість освіти акумулює в собі 
засади освітньої політики держави на певному етапі її розвитку й основні стратегічні лінії 
розвитку національної системи освіти в контексті світових тенденцій. Як категорія 
управління якість освіти визначає важелі та стратегії впливу на певні показники 
функціонування освітньої системи, сприяє створенню систем менеджменту вищої освіти та 
обирає шляхи її змін , реалізації та розвитку. 

Іншим аспектом є те, що якість вищої освіти традиційно пов’язується зі змістом і 
формою навчального процесу. Зміст навчального процесу, як правило, базується на 
кваліфікації і досвіді викладачів. Але швидкоплинність змін, що відбуваються у світі, 
примушує переглянути усталені погляди. У цьому сенсі не можуть залишатися осторонь від 
процесу змін ані структура, ані форма навчального процесу. Це означає, що нові уявлення 
щодо якості будуть пов’язані з необхідністю глибокої перебудови основ його діяльності [10]. 

Науковці вирізняють також внутрішні й зовнішні чинники якості освіти, які 
характеризують освітній процес, його результат і систему освіти загалом. Так, дослідник 
Ю. А. Романенко до внутрішніх характеристик якості вищої освіти відносить якість 
освітнього середовища; якість реалізації освітнього процесу та якість результатів освітнього. 
Що стосується зовнішніх показників якості освіти – то вони характеризують її як соціальну 
інструкцію, яка відбиває ефективність функціонування освітньої системи, її вплив на людину 
та суспільні процеси, задоволення потреб особистості й держави загалом. Іншими словами, 
це – доступність до якісної освіти усіх громадян незалежно від їх соціального й майнового 
статусів чи інших обмежень, її відповідність освітнім стандартам, задоволення освітніх 
запитів, наступність у виборі робочого міста, відкриття перспектив професійного росту та 
соціального статусу тощо [11]. 

Проблема полягає у комплексному дослідженні якості вищої освіти, оскільки можна 
спробувати оцінити якість вищої освіти за всіма критеріями, не намагаючись об’єднати їх. 
Однак для того, щоб простежити тенденцію й виявити закономірність, визначити напрямки 
усунення негативних явищ у системі вищої освіти, необхідно використовувати інтегровану 
систему показників оцінки якості вищої освіти.  

Важливим є розуміння та усвідомлення особистісного аспекту якості вищої освіти. 
Мається на увазі, що під якісною освітою сучасна наука розуміє не лише ґрунтовне 
засвоєння знань, умінь та навичок, а також їхнє творче усвідомлення та використання, 
органічно пов’язане з розвитком задатків та здібностей людини, її особистісним 
удосконаленням та реалізацією можливостей. Така освіта відповідатиме потребам самої 
особистості, вимогам, яке ставить перед нами сучасне суспільство, досягненням науки й 
техніки, світовим стандартам освіти та глобалізацій ним процесам загалом. 

Отже, розвиваючи та узагальнюючи думку науковців можна сформулювати таке 
визначення досліджуваного поняття: якість вищої освіти – це відповідність всіх аспектів 
вищої освіти системі прийнятих вимог, соціальних норм, державних та міжнародних освітніх 
стандартів та їх здатність задовольняти потреби особистості,  громадян та суспільства в 
цілому.  

На підставі усього вищесказаного можна зробити висновок, що незважаючи на 
значний науковий доробок, поглибленого і комплексного дослідження потребує питання 
визначення поняття «якість вищої освіти» в  Україні в умовах її інтеграції до єдиного 
європейського освітнього простору. Подальші дослідження сутності якості вищої освіти 
можуть мати широке поле вивчення особливостей його сприйняття різними аудиторіями, 
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дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників якості вищої освіти, розгляду особливостей 
особистісного сприйняття якості вищої освіти, вибору методів, прийомів і засобів 
підвищення та забезпечення гарантії якості вищої освіти в Україні зокрема та на 
міжнародному рівні загалом. 
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Многие аспекты бизнеса, такие как переговорный процесс, договорные отношения, 
налоговое планирование, кадровая политика и тому подобные требуют компромиссов. 

В начале взаимодействия стороны, обычно, взаимно вежливы, тактичны, 
предупредительны в своем стремлении добиться для себя максимально выгодных условий 
сотрудничества. 
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В процессе налаживания совместной работы периодически возникают непонимание, 
взаимные претензии, растет недовольство друг другом, которое в определенный момент 
достигает критического значения. 

Обычно, к этому моменту уже прозвучали упреки, появилось разочарование в выборе 
контрагента, который так и не стал бизнес-партнером. Кроме того, отдельные сотрудники 
каждой из сторон в попытке доказать свою правоту уже успели показать как лучшие свои 
человеческие и профессиональные качества, так и самые нелицеприятные. 

В таком случае, недопонимание между сторонами перерастает в спор, который 
препятствует полноценному продолжению сотрудничества либо делает его невозможным 
вовсе. 

В действующих в Украине хозяйственных договорах приняты формулировки типа 
«урегулирование споров решается путем переговоров, при не достижении согласия спор 
подлежит решению в хозяйственном суде стороны-ответчика». 

Уже факт возникновения спора свидетельствует о неспособности сторон эффективно 
вести переговоры в начале совместной деятельности, что ставит под сомнение 
целесообразность досудебных переговоров в прежнем двухстороннем формате. 

Единицы договоров в Украине дополняются медиационными оговорками - 
положением договора, согласно которому конфликты (споры), вытекающие из договорных 
отношений сторон, подлежат урегулированию путем медиации до их судебного 
разбирательства [1]. 

В целом украинское общество, бизнес-структуры, административный аппарат 
компаний в малой степени осведомлены о понятии, сути, принципах и выгодах медиации как 
способа досудебного урегулирования споров, что лишает их ряда возможностей в случае  
необходимости урегулирования споров по сравнению с заграничными компаниями. 

Современным исследованиям в области медиации посвящены журнал «Медиация и 
право» [2] и тематическая серия книг издательства «Межрегионального центра 
управленческого и политического консультирования» (г. Москва) таких авторов как Гэри 
Фридман, Джэк Химмельстайн, Джозеф Сталберг, Лила Лав, Ц.А. Шамликашвили, Гарольд 
Абрамсон, А. М. Нечаева, Карл Мэки, Эйлин Кэрролл, Гэри Пун, Никитина Е.С., Дэвид 
Ричбелл, Семенова О.А., Джон Кроули и Кэтрин Грэм, Лиза Паркинсон, Махтельд Пель, 
Лоуренс Сасскайнд, Артур Демчук, Эд Ватцке, Фрэдди Стрэссер, Пол Рэндольф, Эстер Готье 
[3] и др. 

В украинском законодательстве в 2013 г. предпринята попытка правового 
урегулирования медиаций путем создания проектов закона о медиации [1, 4], которые уже 
получили экспертные заключения [5, 6, 7] и ряд комментариев юристов [8, 9]. 

Принципы медиации в Украине практикует, в частности, Украинский центр медиации 
(г. Киев). 

Нерешенными в Украине вопросами в сфере медиации остаются отсутствие 
популяризации медиации, отсутствие ее законодательного закрепления и недостаток 
профессиональных медиаторов, вследствие чего низка применяемость на практике этого 
метода при решении споров. 

Цель статьи – акцентировать внимание на необходимости более широкого внедрения 
медиации в практику бизнес-администрирования в Украине, на появлении новых 
возможностей, способствующих этому процессу, и внутренней готовности широких бизнес-
кругов к применению медиации. 

Медиация – синоним слова «посредничество». 
Это форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной 

беспристрастной стороны [10]. 
Общепринятыми принципами медиации являются следующие: 

 самоопределение сторон медиации; 
 нейтральность медиатора и демонстрация уважения к разным точкам зрения; 
 защита медиатором сторон от конфликта их интересов; 
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 компетентность медиатора; 
 конфиденциальность информации, полученной в процессе медиации; 
 проведение  процедуры медиации в соответствии с нормами права и со 

всесторонним учетом обстоятельств спора; 
 справедливость и качество процесса медиации [11] и др. 

Ценность процесса медиации проявляется в случае использования данного метода 
урегулирования споров, как до суда, так  и вместо суда. 

Процесс медиации, в отличие от судебного процесса, нацелен не на поиск виновной 
стороны и ее наказание, а на получение взаимовыгодного результата путем достижения 
компромисса. 

Стороны имеют возможность выбирать обстоятельства процесса медиации (время, 
место, перерыв, перенос встречи, состав представителей и пр.), избегая стрессов, навеваемых 
строгой обстановкой залов судебных заседаний. 

Кроме того, уже приняв решение достичь компромисса, ранее противоборствующие 
представители сторон имеют возможность по собственной инициативе испытать другую 
линию поведения по отношению к  оппоненту, имея поддержку в лице медиатора. 

Современное общество показывает готовность впитывать знания, основанные, как на 
последних достижениях в области технологий для целей коммуникации, так и порожденные 
древней мудростью, призывающей к созиданию и гармонии во всем. 

Медиация – это поприще, с одной стороны, дающее возможность оптимального учета 
взаимных экономических интересов конфликтующих сторон, с другой –  позволяющее 
проявить себя знающим, коммуникабельным, терпеливым, гибким личностям, изначально 
настроенным на гармонизацию отношений примиряемых сторон и способным мастерски 
превратить спор с соглашение. 

Союзы и клубы предпринимателей, объединения организаций различного профиля, 
разветвленная сеть современных тренинговых центров в области бизнеса, кадровых 
вопросов, юриспруденции, личностного роста, межличностных отношений вполне может 
стать инструментом для популяризации медиации в обществе вообще и среди бизнес-
структур в частности. 

Не менее разветвленная сеть юридических консультаций – максимально 
подготовленная в Украине сфера для внедрения медиации на практике. 

Популяризация медиации призвана не снизить статистические показатели отсталости 
Украины в этом вопросе, а повысить экономический эффект от увеличения количества 
сохраненных сделок, от доведенных до конца работ, полученной прибыли, уплаченных 
налогов и по итогу – роста валового внутреннего продукта страны. 

26.06.2013 [1] и 03.07.2013 [4] в Верховную Раду Украины внесены на рассмотрение 
два различных проекта Закона Украины «О медиации».  

По мнению экспертов [5, 6, 7, 8, 9], данные документы чрезвычайно актуальны, хотя и 
имеют ряд недостатков, требуют доработки или слияния в один проект. 

Главная задача, которую решают оба проекта – это законодательное урегулирование 
процессов медиации в Украине. 

В соответствии с указанными документами медиатор в Украине - физическое лицо 
старше двадцати одного года, после специальной подготовки по направлению «медиация» 
(не менее 40 астрономических часов) в Украине или за границей, удостоверенной 
соответствующим дипломом или сертификатом, осуществляющее медиаторскую 
деятельность на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством [1, 4]. 

Согласно [7] в медиаторы стоит идти профессионалам с высшим юридическим 
образованием (что продиктовано требованием «медиационное соглашение не может 
содержать положений, которые нарушают законодательство»), совмещая медиацию с 
адвокатской деятельностью. 

Бесспорно, благодаря профессиональным, либо личностным качествам медиатор 
должен обладать силой убеждения. 
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Вместе с тем, типовое медиационное соглашение, как и любой другой контракт, 
может быть составлено юристом для пользования представителями остальных профессий, 
как это и происходит во всех сферах бизнеса. В случае необходимости в конкретной 
ситуации медиатором может быть получена дополнительная консультация юриста. Таким 
образом, медиатору нет необходимости быть юристом. 

Тем не менее, тесное сотрудничество медиатора с профессиональными юристами, 
специализирующимися на различных отраслях права, повысило бы эффективность решения 
его задач. Отсюда напрашивается вывод о целесообразности закрепления медиаторов за 
юридическими конторами и адвокатскими бюро. 

Для крупных компаний целесообразным было бы включение в штат либо привлечение 
по совместительству профессионального медиатора. 

Выводы. На уровне объединений организаций типа клубов предпринимателей 
необходимо проводить разъяснительную работу среди предпринимателей, организаций и 
предприятий о смысле и выгодах медиации. 

Для придания веса в обществе и бизнес-кругах процессам медиации проекты 
соответствующих законов должны быть доведены до уровня собственно законов. 

Внедряя медиацию в практику бизнес-администрирования в Украине, необходимо 
вести статистику экономических результатов от ее применения, на основании которой затем 
провести и опубликовать исследования об экономическом эффекте от обращения к 
медиации, что будет максимально убедительным доказательством действенности данного 
метода. 

Необходимо обучить принципам медиации нынешних сотрудников управленческого, 
юридического и психологического профиля предприятий и организаций Украины в целях 
использования уже имеющихся у них в силу профессии отдельных навыков медиации. 
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СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ СУСПІЛЬНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Розглянуто судово-експертну діяльність як основу системи суспільно-правового регулювання 

економіки України, проаналізовано норми регулювання судово-експертної діяльності та проблемні питання, 
запропоновано шляхи удосконалення судової експертної-діяльності. 
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Considered forensic activities as the basis of social and legal regulation of economy of Ukraine, analyzes the 
restrictions forensic activities and problems, the ways of improving the judicial expert activities.  

Keywords: forensic activities, examination, expert activity economy. 
 

В умовах ринкових перетворень в Україні виникає потреба в якісно новому ставленні 
до права як головного регулятора суспільних відносин. Особливого змісту набуває судово-
експертна діяльність, оскільки має забезпечувати реформування суспільних відносин на 
ринковій основі з урахуванням норм права.  

Забезпечення ефективного функціонування системи суспільно-правової економіки 
України потребує регулювання суспільних відносин, у тому числі в сфері судово-експертної 
діяльності. Тому це актуальна проблема, викликана структурними зрушеннями в економіці, 
не лише сучасного соціально-економічного, а й суспільно-політичного життя держави. 
Насамперед, наближення нашої держави до країни з соціально орієнтованою ринковою 
економіко вказує на потребу вивчення ролі судово-експертної діяльності в регулюванні 
економічних відносин, удосконалення методів їх правового регулювання. 

Роботами зарубіжних та вітчизняних учених 1-10, Л.Ю. Ароцкер, Р.С. Бєлкін, А.І. 
Вінберг, Л.М. Головченка, В.Г. Гончаренка, Ф.М. Джавадов, А.В. Дулов, А.В. Іщенка, Н.І. 
Клименко, В.К. Лисиченка, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, Е.Б. Сімакової-Сфремян, С.І. 
Тихенка, В.Ю. Шепітька, М.Г. Щербаковського та інших доведено доцільність дослідження 
судово-експертної діяльності як основи системи суспільно-правового регулювання 
економіки України. 

Вивчення літературних джерел 1-10 дає підстави констатувати існування різних 
трактувань визначень «судово-експертна діяльність», «експертна діяльність» та понять, які 
виникають щодо видів, форм, принципів експертної діяльності, завдань, що вирішуються, та 
інших концептуальних понять. Це свідчить про те, що на сучасному етапі розвитку науки 
загальній теорії судової експертизи приділяється недостатньо уваги. 

Автор вважає безперечним знання законів, що регламентують експертну діяльність, як 
обов’язку і складової компетентності судового експерта. 

Закон України зі змінами та доповненнями «Про судову експертизу» до судово-
експертної діяльності включив правові, практичні та організаційні основи, визначення мети 
такої діяльності – забезпечення правосуддя незалежною, об’єктивною кваліфікованою 
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експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. 
Заслуговує на увагу питання про утвердження інституції судової експертизи, незалежної від 
міністерств та відомств, на які покладено функції розслідування. Так, на міжнародних 
науково- практичних конференціях «Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики» (Харків, 2002 р.), «Експертне забезпечення правосуддя» (Сімферополь, 2006 
р.) були прийняті рекомендації про необхідність створення єдиної позавідомчої системи 
державних експертних установ, завданням яких стане проведення експертиз, наукова і 
науково-методична робота в галузі судової експертизи і криміналістики. 

У процесі розбудови незалежної держави України на базі впровадження нових та 
вдосконалення існуючих норм регулювання судово-експертної діяльності активізувалися й 
творчі процеси, що, у першу чергу, відобразилося на стані міжнародного наукового 
співробітництва в галузі судової експертизи, почали відновлюватися міжнародні наукові 
зв’язки з установами судових експертиз, кафедрами криміналістичного профілю інших 
держав, проводитися спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари, відновився й обмін 
стажистами, науковою інформацією і друкованими виданнями. 

Саме тому вважаю, що судово-експертна діяльність як основа системи суспільно-
правового регулювання економіки України повинна «подбати» про те, щоб її методологічні 
основи були затребувані всіма судово-експертними галузями знань і дійсно активно 
використовувалися в їх теорії і практиці.  

З цією метою доцільно до предмету судової експертології включити не тільки 
розробку її правових, методологічних і науково-організаційних основ, але й навести 
особливості використання таких засад у конкретних видах судово-експертних галузей знань. 

Надалі судово-експертна діяльність стане основою, а потім складовою системи 
суспільно-правового регулювання економіки України. 

Організація та ефективність здійснення судово-експертної діяльності та проведення 
експертних досліджень в Україні на даний час, попри докладну правову регламентацію, не є 
досконалою. Це пов’язано із суттєвими змінами процесуального законодавства, 
формуванням його основних інститутів, важливе місце у яких займають судові експертизи. 
Глибокого наукового осмислення потребують перспективні способи розвитку організації 
судово-експертної діяльності, організаційної структури експертних установ в Україні. 

Проблеми виникають відносно вдосконалення нормативно-правового забезпечення 
судово-експертної діяльності; утворення системи судово- експертних установ, незалежних 
від міністерств і відомств, на які покладено функції забезпечення принципів незалежності та 
об’єктивності судово-експертної діяльності та інші.  

Неоднозначність наукових роздумів призводить до великої кількості питань, які 
виникають при застосуванні законодавчих норм в експертній практиці. Також виникають 
питання відносно вибору методик проведення експертних досліджень у підрозділах, 
підпорядкованих різним міністерствам, засобів досліджень, строків проведення і т.д. 
Вищезазначене обумовлює актуальність подальшого розгляду організаційних та 
адміністративних питань судово-експертної діяльності в Україні. 

Останнім часом усе більш актуальним стає питання щодо реформування судово-
експертної системи України. Безумовно, існуюче законодавство недосконале і потребує 
подальшого вдосконалення, що відповідає сучасним реаліям. 

На теперішній час в Україні існує декілька думок щодо подальшого розвитку судово-
експертних установ. І як наслідок, існує декілька поглядів на дану проблему, деякі з них 
діаметрально протилежні.  

Так, пропозиції В.Г. Гончаренко 7 зводилися до створення на базі Київського 
інституту судових експертиз єдиної системи судово-експертних установ. Тоді як І.П. Красюк 
9, мотивуючи великими обсягами виконання судовими експертами МВС України роботи з 
експертного забезпечення правоохоронної діяльності, тим самим підвищуючи 
розкриваємість злочинів загальнокримінальної спрямованості, не підтримав думку колеги 
В.Г. Гончаренко. 
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Щодо закордонного досвіду, слід зазначити, що у більшості Європейських країн 
відомчі експертні установи активно діють спільно з поліцейськими організаціями під 
юрисдикцією Міністерства внутрішніх справ. Так, у Великобританії у структурі МВС діє 
експертно-криміналістична служба, яка є важливим органом в роботі британської поліції з 
розкриття, розслідування та запобігання злочинам. Основними задачами Служби є 
здійснення професійної допомоги у процесі розкриття та розслідування злочинів, а також 
провадження судових експертиз та досліджень для поліції Англії та Уельсу. Співробітники 
експертно-криміналістичної служби беруть участь в оперативно-розшукових заходах та 
слідчих діях, виконують експертизи та дослідження для 43 регіональних поліцейських 
підрозділів Англії та Уельсу, а також Королівської прокуратури та митної і акцизної служб, 
інших правоохоронних органів. Ця служба надає послуги приватним кампаніям як у країні, 
так і за кордоном. У деяких країнах експертна криміналістична служба є частиною 
Міністерства юстиції (у Португалії та Нідерландах). У Франції експертно-криміналістична 
служба належить до складу збройних поліцейських формувань (Національної жандармерії та 
Національної поліції) та підпорядковується Міністерству оборони. До складу Національної 
жандармерії входить унікальний експертно-криміналістичний інститут, що тісно співпрацює 
з поліцейськими, слідчими, прокурорами та суддями. 

В Іспанії та Польщі судово-експертні лабораторії підпорядковані Міністерству 
юстиції у доповнення судово-експертним лабораторіям, що підпорядковуються Міністерству 
внутрішніх справ. В Іспанії два окремих відомства мають судово-експертні лабораторії – 
Міністерство внутрішніх справ та Міністерство юстиції [6. 

Цікавим є досвід Словачини та Туреччини, де судові лабораторії, що займаються 
біомедичними дослідженнями, входять до складу університетів. 

Проаналізований аспект дає підстави припустити, що подальше удосконалення 
судової експертизи неможливе без законодавчої роботи, яка сьогодні вже інтенсивно 
ведеться в Україні. Важливою є координація діяльності та об’єднання зусиль усіх експертних 
установ держави щодо оптимального використання інтелектуальної (експертних кадрів) та 
інструментальної (лабораторної) бази, маючи на меті найбільш повне і дійове задоволення 
потреб слідчої та судової практики в проведенні судових експертиз.  

Позитивним моментом є існування Координаційної ради з проблем судової 
експертизи, науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи, що 
мають міжвідомчий характер та діють при Міністерстві Юстиції України, вони створені саме 
для розгляду питань розвитку судової експертизи. 

Таким чином, координаційна рада обговорює та розробляє рекомендації з питань: 
всебічного забезпечення потреб судів, органів дізнання та досудового слідства у судово-
експертних дослідженнях; визначення актуальності і пріоритетності основних напрямів 
науково-дослідних робіт; обміну науково-технічною інформацією та статистичними даними 
за профілем діяльності; формування державного реєстру судових експертиз тощо. Вона діє у 
складі заступника Міністра юстиції, заступників Міїіістра внутрішніх справ і Міністра 
охорони здоров'я та інших керівників міністерств і відомств, які мають у своїй структурі 
установи судових експертиз.  

Засідання Координаційної ради проводяться за планом роботи, але не рідше одного 
разу на 3 місяці. За результатом розглянутих на засіданні Координаційної ради питань 
приймаються рекомендації.  

Науково-консультативна та методична рада з проблем судової експертизи (НКМР) 
консультативно-дорадчий орган Міністерства юстиції України, що створюється з метою 
сприяння вдосконаленню науково-дослідної та експертної діяльності науково-дослідних 
інститутів судових експертиз та судово-експертних установ, що належать до сфери 
управління Міністерства. 

Визначено напрями роботи НКМР, зокрема: наукові дослідження в галузі судової 
експертизи, експертна практика, підготовка експертних кадрів. До роботи в НКМР 
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залучаються вчені та фахівці судово-експертних установ, експертних та наукових установ 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за їх згодою.  

До основних завдань НКМР віднесено:  
 визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі судової 

експертизи; 
 забезпечення єдиного методологічного підходу у вирішенні питань теорії та 

практики судових експертиз;  
 удосконалення науково-методичних розробок галузі судової експертизи;  
 розгляд спірних питань експертної практики;  
 створення умов для підвищення кваліфікації кадрів судово-експертних установ. 
З метою вирішення нагальної проблеми судово-експертної діяльності як основи 

системи суспільно-правового регулювання економіки України та врегулювання вище 
окреслених проблем, Міністерством юстиції України за участю державних спеціалізованих 
установ судових експертиз та громадськості проводиться робота щодо підготовки проекту 
Закону України «Про судово-експертну діяльність», прийняття якого забезпечить належний 
рівень нормативно-правового регулювання інституту судової експертизи в Україні. 

Підсумовуючи вищевикладене, доцільно підкреслити, що результативне використання 
можливостей судово-експертної діяльності у боротьбі зі злочинністю передбачає вирішення 
чисельних теоретичних, правових та процесуальних проблем, та надає судово-експертній 
діяльності повноважень і підґрунтя системного суспільно-правового регулювання економіки 
України у цілому. 
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В представленной статье особое внимание уделено изучению экономической сущности культурного 
туризма, который играет важную роль в развитии диалога между различными культурами. Глобальное 
разнообразие культур и уникальных впечатлений, которые они могут предоставить туристам, является 
ключевым и неисчерпаемым ресурсом развития туризма во всем мире. Автором сделан вывод о том, что 
туризм является важным элементом развития национальных экономик, поскольку он формирует новые 
возможности и новые инструменты управления на локальном, региональном и государственном уровне. 

Ключевые слова: культурный туризм, устойчивое развитие, Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  

 

The given essay is dedicated to the determination of the economic essence of cultural tourism, which plays an 
important role in facilitating dialogue among cultures. The global diversity of cultures and the unique experiences they 
can provide is a key resource for the tourism sector; a resource which would appear to be limitless. It is proved that 
tourism is an important element of national economy development, because it generates new opportunities and new 
pressures at the local, regional and national level.  

Key words: cultural tourism, sustainable development, UNESCO World Heritage List. 
   

Постановка проблемы. Последние десятилетия ХХ в. ознаменовались 
стремительным развитием туризма в большинстве стран мира, что превратило его в одну из 
наиболее динамичных и высокодоходных отраслей экономики. Согласно последним данным, 
представленным в «Барометре международного туризма» Всемирной туристской 
организации [1], в 2013 году количество международных туристских прибытий увеличилось 
на 5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув при этом рекордной за всю историю 
туризма миллиардной отметки. Следовательно, туристическая отрасль демонстрирует 
невероятную способность приспосабливаться к изменениям внешней среды, несмотря на 
геополитические и экономические вызовы современности.  

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в разработку 
проблемы развития туризма внесли такие известные ученые, как Бартошук А.В., Божидарник 
Т.В., Воскресенский В.Ю., Джаладян Ю.А., Кусков А. С., Окладникова Е.А., Ткаченко Т.И., 
Устименко Л.М. и другие. Однако, несмотря на широкий спектр научных работ, процесс 
развития туризма требует дальнейших исследований, в частности, в направлении 
обоснования приоритетных его видов, одним из которых, по оценкам экспертов Всемирной 
туристской организации, является культурно-познавательный туризм.  

Цель статьи. Главной целью этой работы является определение роли культурно-
познавательного туризма в устойчивом развитии регионов. 

Изложение основного материала. Сегодня устойчивость общественного развития 
непосредственно связывается с культурой. В документах ЮНЕСКО не единожды 
подчеркивалось, что между сообществами и культурой в целом должны существовать 
отношения, которые характеризовались бы именно понятиями «развитие» и «устойчивость». 
Современное понимание устойчивого развития некоторым образом расширило его рамки от 
исключительно экологической парадигмы до более сложной структуры, охватывающей 
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экологические, социально-экономические, гуманитарные и другие компоненты. В статье 13 
«Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» [2] 
подчеркивается необходимость включения вопросов культуры в различные стратегии 
развития, которые разрабатываются на всех возможных уровнях управления, с целью 
создания условий, способствующих дальнейшему развитию тех или иных объектов. Исходя 
из этого, можно предположить, что новое понимание культуры в современном обществе 
расширяет перспективы культурно-познавательного туризма как основного фактора развития 
регионов в условиях глобализации. 

Культурный туризм традиционно определяется как перемещение людей на основе 
культурных мотиваций, которое включает в себя познавательные туры, знакомство с 
исполнительскими искусствами, поездки на фестивали и другие культурные мероприятия, 
посещение достопримечательностей и памятников, ознакомительные поездки к природным, 
этнографическим, художественным и религиозным памятникам [3]. Международный Совет 
по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) определяет культурно-
познавательный туризм как одну из форм туризма, цель которого состоит в знакомстве с 
культурой и культурной средой места посещения, включая ландшафт, знакомство с 
традициями жителей и их образом жизни, художественной культурой и искусством, 
различными формами проведения досуга местных жителей [4].   

Основным условием развития такой формы туризма является исторический и 
культурный потенциал отдельных государств и регионов мира, а также уровень организации 
доступа к нему. В число объектов культурно-познавательного туризма входят как культурно-
историческое наследие (исторические территории, архитектурные сооружения и комплексы, 
зоны археологических раскопок, художественные и исторические музеи, народные 
промыслы, праздники, бытовые обряды, выступления фольклорных коллективов), так и 
актуальная культура сегодняшнего дня. При этом следует подчеркнуть, что во внутреннем 
туризме культурное наследие стимулирует национальную гордость за свою историю, а в 
международном – толерантность к представителям других культур. 

Таблица 1 
Характеристика наиболее распространенных видов культурно-познавательного туризма 

[авторское видение] 
Виды туризма Характеристика Типовые объекты туристского интереса 

Культурно-
исторический 

туризм 

Реализует интерес к прошлому, к 
общепризнанным культурным 
ценностям, которые находят 
отображение в аутентичных 
памятниках и традициях 

Музеи и центры культурного наследия. 
Исторические здания и сооружения (замки, 

крепости, дворцы). 
Культурные ландшафты, которые связаны с 
выдающимися историческими личностями и 

событиями. 
Места археологических раскопок. 
Религиозные центры и сооружения. 

Местные традиции. 

Культурно-
ознакомительный 

туризм 

Реализует интерес к 
ознакомлению с «чужой» 

культурой для формирования 
мировоззрения 

Памятники культурно-исторического наследия. 
Местные традиции. 

Культурно-
событийный туризм 

Реализует интерес к уникальным 
культурным ресурсам, 
использование которых 
ограничено жесткими 

пространственно-временными 
рамками 

Фестивали искусств. 
Региональные и местные праздники. 

Культурно-
этнографический 

туризм 

Реализует интерес к культуре 
этноса (народа или народности), 
объектам, предметам и явлениям 
этнической культуры, быта, 

костюма, языка и фольклора, а 
также к различным традициям и 
обычаям, этническому творчеству 

Проживание в местной семье. 
Проживание на определенной территории, где 
удалось сохранить или полностью воссоздать 

старинный быт.  
Участие в традиционных формах проведения 

досуга на определенной территории. 
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Исследования особенностей формирования спроса и предложения на туристские 
поездки с культурными целями на основе анализа ряда зарубежных и отечественных 
источников позволяют сделать вывод о том, что сегодня в международном туризме помимо 
традиционного культурно-познавательного туризма в практику уверенно входят следующие 
его подвиды (табл. 1). 

Как видим из табл. 1, указанные тенденции диверсификации культурно-
познавательного туризма демонстрируют расширение специализации интересов туристов по 
различным аспектам культурного наследия посещаемых ими стран и территорий. 
Интенсивность развития культурно-познавательного туризма в той или иной местности во 
многом зависит от признания мировым сообществом ценности ее культурного и природного 
наследия (табл. 2).  

Таблица 2 
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО по регионам в 2014 г. [6] 

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Регионы мира 

ку
ль
ту
рн
ы
е 

пр
ир
од
ны

е 

см
еш

ан
ны

е 

В
се
го

 

У
де
ль
ны

й 
ве
с,

 
%

 

Количество 
государств, на 
территории 
которых 
находятся 
объекты 

Африка 48 37 4 89 9 33 
Арабские 
государства 71 4 2 77 8 18 
Азия и Тихий 
океан 161 59 11 231 23 34 
Европа и 
Северная 
Америка 408 61 10 479 48 50 
Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 91 36 4 131 13 26 

Всего 779 197 31 1007 100 161 
 

Согласно данным табл. 2, общее число объектов, входящих в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2014 году составляет 1007, в том числе: 779 культурных, 
197 природных и 31 смешанных. Эти объекты находятся на территории 161 государства-
участника Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Юбилейным, 1000-м объектом стала Дельта реки Окаванго в юго-западной Африке. 

В ходе проведения данного исследования нами было выявлено, что в списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО на Украине значатся 7 культурных и природных объектов 
по состоянию на 2014 год [7], что составляет около 0,7 % от общего числа объектов во всем 
мире. Кроме того, один объект (Петриковская роспись) внесен в список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО, а 15 объектов, расположенных на территории государства, 
сейчас находятся в числе кандидатов на включение в список Всемирного наследия. Все это 
дает основания полагать, что большинству этнокультурных регионов Украины удалось 
сохранить уникальные историко-культурные ценности, которые до недавнего времени не 
были востребованы должным образом. Однако в свете последних событий, происходящих на 
территории Украины, во многих странах мира отмечен небывалый всплеск интереса к 
украинской культуре и искусству, в связи с чем в ближайшее время следует ожидать притока 
иностранных туристов, для которых культура является одним из основных элементов 
туристского интереса.  

Выводы и предложения. Подавляющее большинство продуктов культурно-
познавательного туризма в Украине, как и в большинстве других стран мира, включает в 
себя знакомство с теми или иными материальными объектами культурного наследия. Однако 
развитие культурно-познавательного туризма во многих регионах мира сейчас сдерживается 
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рядом проблем.  
В первую очередь, это касается недостаточного финансирования и несовершенства 

отдельных нормативно-правовых актов, усложняющих создание комплексного музейного 
туристского продукта, включающего соответствующую инфраструктуру (парковки, 
гостиницы, кафе) и его продвижение на внутреннем и международном туристском рынке. 
Преимущество в этом направлении остается лишь за музеями-заповедниками, для которых, 
согласно рекомендаций ЮНЕСКО, разрабатываются программы управления и планы 
организации территорий, в которых предусматриваются наиболее оптимальные варианты 
функционального зонирования. В отличие от них, городские музеи, как показывает практика, 
имеют ощутимые проблемы с развитием инфраструктуры (высокая стоимость земли в 
крупных городах часто является основным препятствием расширения и развития 
существующих музейных комплексов).  

Усугубляет эту проблему развития культурно-познавательного туризма и 
ограниченная пропускная способность наиболее привлекательных в туристическом плане 
музеев, расположенных в исторических зданиях и культовых сооружениях. В связи с этим 
для более эффективного управления спросом на туристские услуги считаем целесообразным 
формирование календаря наиболее познавательных для туристов мероприятий, проводимых 
в конкретном регионе, делая при этом основной акцент на местных обрядах и традициях.  

Наряду с целевым выделением средств на реконструкцию и техническое 
переоборудование музеев для создания наиболее комфортных условий для туристов, 
необходимо уделять особое внимание вопросам продвижения национальных учреждений 
культуры на международных туристических выставках, ярмарках и салонах. 
Систематическое участие Украины в подобных мероприятиях, безусловно, будет 
способствовать распространению информации о ней, как о стране, имеющей богатые 
рекреационные ресурсы, значительное количество памятников истории и культуры, давние 
традиции гостеприимства. 

Таким образом, культурный туризм в немалой степени способен снижать негативные 
эффекты глобализации, предоставляя туристам реальную возможность познакомиться с 
уникальным вкладом каждого сообщества в мировую культуру. Историческое наследие, а 
также современная культурная практика отдельных этносов могут наилучшим образом 
продемонстрировать самобытный характер народа и его культуры. Внедрение инноваций в 
процессе развития культурного туризма является вызовом времени, ответив на который, 
государство сможет повысить собственный  экономический статус на международной арене. 
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AN INNOVATIVE BUSINESS CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF 
TOURISM IN THE PLOVDIV REGION 

 
The main purpose of the presented "PТG software” concept are the development and maintenance of a 

software platform, digital advertising and development strategy of the product. The specific example of the presented 
"Start up” concept is a platform development for Plovdiv Municipality.  The main objective of this application is 
popularizing the diverse tourist regions and destinations among interested consumers all over the world. This 
innovative service may be viewed upon as a motive power for economic growth on a micro and macro level. 

Key words:  tourism, innovation, mobile application. 
 

For the past few years the research work and practical applications have been introducing a 
number of business facilitating instruments and practices. Digital marketing in particular, represents 
the basic method for information dissemination on a global scale. The application of this practice 
leads to the minimization of advertising costs and, at the same time, to its optimizing effect. 

"Startup is a company, a temporary organization or a partnership founded for the purpose of 
searching for and creating a functioning business model. This kind of companies, often newly 
created, are in a phase of developing and looking for markets" [1, p.6]. 

The main objective of “The Lean Start Up” is to help entrepreneurs from the technological 
sphere. This concept extends the knowledge of strategic planning and presents the instruments for 
the development of technological ideas in well functioning and sustainable businesses.  

The "Lean" school was established in order to teach entrepreneurs how "to run'' getting-off-
the-ground companies or how to enlarge the already existing ones. Instead of initiating complicated 
plans based on multiple assumptions, it is feasible to making some permanent and easy variations. 
With the help of the Build-Learn-Measure approach, it is possible to make slight and permanent 
changes in the course of a given business, as well as abrupt  changes such as variations of the: 
product characteristics, target group, channels of profit, etc.  After making the necessary tests and 
changes, the "Lean” approach offers methods for speedy development and expansion of the 
business. 

The “Lean” system was firstly applied and developed by the Toyota manufacturer. The 
strategy works in case of an existing capacity for building a fast-adaptable company, resembling the 
problems it faces every day. 

Instead of allocating activities related to different product characteristics to various 
departments, a team of diverse experts in engineering, design marketing, finance and others is 
gathered to collaborate during the entire process. Thus the team may evaluate the effect of their 
efforts, the effect on the customers and make a very fast decision on the next step to be undertaken.  

Development stages: 
1.1 Establishment of the hypothesis frame 
1.2 Measurement instruments 
1.3 Progress line 
1.4 Spheres of application 
The "PТG software” concept 
The main activities of the presented "PТG software” concept are the development and 

maintenance of a software platform, digital advertising and development strategy of the product. 
The specific example of the presented "Start up” concept is a platform development for Plovdiv 
Municipality.  The main objective of this application is popularizing the diverse tourist regions and 
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destinations among interested consumers all over the world. This innovative service may be viewed 
upon as a motive power for economic growth on a micro and macro level. 

It is appropriate to develop the "PTG" concept in a "Startup" form, using the "Lean" 
methodology exactly because it is an idea for technological innovation in tourism, based on the 
vision of further market development. The hypotheses for product growth and value are based on 
prognoses for future changes in the consumers' behaviour, counting on the tourism consumer 
utilization of mobile facilities on a larger scale during their trips. 

At this stage, the PTG software is a business hypothesis based on prognoses for future 
changes in tourists' behaviour in the line of a dynamic increase of mobile device utilization in 
planning and developing tourist trips. The benefit model of this "start up" is based on a large 
number of external market factors. The application of the "Lean Start Up" methodology factors is 
considered essential in testing the hypotheses followed by their confirmation or change. The 
methods marked below for this part of the "Lean" strategy are currently applied in the formation 
and development of PTG and will continue in the future. 

The innovations and new technologies are a priority in the "Europe 2020"strategy.  In the 
"Tourism 2020" Plovdiv strategy, innovations are indicated as a sphere where the town needs 
improvement in order to become a more attractive tourist destination. The PTG product is in 
conformity with the intelligent growth - an objective of Europe 2020, and, simultaneously, the 
realization of the platform will become a solution for one of the improvement requiring spheres.  

Impact on tourists – Plovdiv has got a rich cultural heritage and history, being the oldest 
town in Europe. However, cultural and historical landmark-visit statistics shows that Plovdiv is a 
destination with lower popularity and visiting rate compared with other towns offering tourist 
resources of the same typology. This can be changed by the impression we leave on the visitors. A 
positively impressed tourist will be the best possible living advertisement resource. Plovdiv is 
abounding in interesting historical and cultural sights, but at this stage this information remains 
inaccessible for individual foreign visitors. 

The "PTG Plovdiv" service aims at satisfying the changing needs of the tourism service 
consumers and particularly at increasing the interest towards a longer stay in town, while, from a 
business point of view, it aims at multiplying the number of consumers with an average and high 
purchasability, interested in cultural and gourmet tourism. The "PTG Plovdiv" will support the 
development of business in this town and its surrounding neighbourhoods via increasing 
accumulated revenue from tourism. 

Basic characteristics 
Pocket Tour Guide Plovdiv is a free mobile application for mobile devices (smart phones) 

with iOS and Android software. 
The main characteristics of PTG Plovdiv are: 
1.1 Navigation 
The offered tourist itineraries and real time GPS navigation will facilitate the tourists stay. 

Tourists will even be able to create their own itinerary to follow in real time, according to the 
destinations they would like to visit. This service will generate a feeling of comfort and special 
attitude which Plovdiv Municipality will have the chance to provide for its visitors.  

1.2 Audio and video 
The product offers audio and video guiding lectures in various languages about the 

landmarks, history and culture of the town. The lectures may be paused or played at any convenient 
for the tourists’ time. This service provides a personal tour guide according to the taste of the 
visitor. There is a menu with a different piece of information for every sight. 

1.3 Advertising  
The "PTG Plovdiv" provides information about forthcoming festivals, concerts, conferences, 

meetings, events, etc. This way, tourists with versatile interests coming from all over the   world, 
can be attracted to Plovdiv.      

1.4 Time-saving 
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The convenient functions and interface of "PTG Plovdiv" make it an advantage for each 
tourist. Drawing up an itinerary with just a click, the quick access to information (in different 
languages) for every sight in the town, will considerably shorten the planning time for stay in 
Plovdiv. 

1.5  "PTG Plovdiv" attracts tourists   
The "PTG Plovdiv" functions arouse tourists' interest. The product combines the tour-guide 

and information centre along with navigation and personal treatment of every single tourist. 
1.6 Software collecting statistical data about consumer tastes  
By pushing the "Like" button and defining user's location, "PTG Plovdiv" collects statistical 

data about the number of visitors in the town, their preferences, average stay, etc. 
1.7 "PTG Plovdiv" offers updating and improvement  
The concept remains open for permanent software improvement and data base enrichment. 

The implementation of the PTG software targeting Plovdiv, will be a test for the growth hypothesis. 
One of the product goals is to broaden its scale, offering the services mentioned above to the whole 
South Central Tourist Region, to Bulgaria and the international market. 

1.8 Beneficiaries 
The "PTG" software functionality will be of great benefit for the townspeople, the business 

and Plovdiv Municipality. This innovative service will become a motive power for economic 
growth on macro and micro level. 

The future trends are tightly connected with the optimization of the working technologies, so 
that they keep pace with topical issues of the technological industry. Life-long learning and 
information gathering concerning opportunities offered by new technologies, will lead to opening a 
number of markets and market niches. The “Lean Start Up” methodology application will bring to 
setting up multifold successful business models offering high-tech services and products. It will 
also bring to carrying out complementary research related to the profound analysis of the present 
methods and to the working out of new ones, connected with the presented management 
philosophy. The functions and filters for organizing and information percolation offered by the 
mobile platform, combined with the disposed 3D interface experience and the economizing on 
separate service purchasing, will have a positive impact on the tourism industry and the stimulation 
of the tourist flow. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ 
РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА УКРАИНЫ 

 

В статье рассмотрены современные проблемы государственно-частного партнерства в Украине. 
Акцентировано внимание на механизм партнерства, который  формирует основу для совместной 
ответственности государства, общества и бизнеса за развитие секторов, имеющих приоритетное значение 
для региональной экономики. Сделан вывод о том, что формирование направлений и форм государственно-
частного партнерства в сфере агрорекреационной деятельности, имеет основания стать современным 
трендом развития регионального туризма в условиях поиска ресурсов экономического роста. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, агрорекреационная сфера туризма, 
туристско-рекреационный комплекс, регион. 

 

The article discusses contemporary problems of public-private partnership in Ukraine. The attention is focused 
on the mechanism of the partnership, which forms the basis for the joint responsibility of the state, society and business 
sectors for the development of priority for the regional economy. It is concluded that the formation of lines and forms of 
public-private partnership in agrorekreatsionnoy activity has reason to become a modern trend of regional tourism 
development in the conditions of the search resources for economic growth. 

Keywords: public-private partnership, agro recreational tourism, tourist and recreational complex the region.  
 

Поиск ресурсов экономического роста как в сфере рекреации и туризма, так и в 
аграрном секторе является одним из главных направлений исследований в украинской 
экономической науке. Рассматривая туристско-рекреационный комплекс как особую форму 
организации хозяйства, следует подчеркнуть его влияние на другие отрасли хозяйственной 
деятельности, которые имеют специфические социально-экономические и природные 
характеристики. Главной задачей туристско-рекреационного комплекса является получение 
максимального рекреационного и социально-экономического эффекта. Практическая 
реализация государственной региональной политики напрямую зависит от интенсивности 
процессов поиска и привлечения внутренних ресурсов развития экономики на региональном 
и местном уровнях. Бесспорно, важное значение имеет применение опыта апробированных в 
мире механизмов активизации экономического роста на региональном и местном уровнях, 
способных сформировать мультипликативный эффект, поэтому возростает внимание ученых 
к региональным проблемам государственно-частного партнерства в сфере 
агрорекреационной деятельности [1-4].  

Государственно-частное партнерство (далее - партнерство) представляет собой 
равноправное и взаимовыгодное сотрудничество между государством, территориальными 
общинами (в лице соответствующих органов государственной власти или местного 
самоуправления) и частными инвесторами в рамках реализации проектов, направленных на 
решение важных для территории социально-экономических проблем. Рост 
заинтересованности государства в развитии партнерства связано с его преимуществами по 
привлечению ресурсов (в первую очередь финансовых и инвестиционных). Государственно-
частное управление (как неотъемлемая составляющая механизма партнерства) является 
распространенным явлением в мировой практике хозяйствования и считается более 
эффективным, чем чисто государственное, о чем свидетельствуют примеры во многих 
странах. Перед украинским государством стоит чрезвычайно сложная задача - разработать 
новые приоритеты государственно-частного управления в сфере региональной аграрной 
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политики, оказать помощь экономически проблемным территориям, не нарушая рыночные 
принципы; сохранить экономические стимулы территориальных общин к оптимальному 
использованию внутреннего потенциала развития, рационального использования имеющихся 
местных ресурсов, эффективного хозяйствования, формирования конкурентной среды. 
Преодоление патерналистских ожиданий проблемных территорий в отношении государства - 
требование времени, усиленная действием финансового кризиса и растущим дефицитом 
государственного бюджета Украины [2]. «Сильные регионы - сильное государство» - 
практическое воплощение именно такого принципа позволит Украине рассчитывать на успех 
и социально-экономический рост в ближайшее время.  

Как считают специалисты, механизм партнерства формирует основу для совместной 
ответственности государства, общества и бизнеса за развитие секторов, имеющих 
приоритетное значение для региональной экономики [1]. В частности, речь идет о 
реализации инфраструктурных проектов (прежде всего дорожно-транспортной 
инфраструктуры), модернизацию сферы ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, утилизация 
мусора и т.д.), жилищное строительство, аграрного сектора. Мощный потенциал существует 
и в сфере развития «зеленой» энергетики (в т.ч. внедрении технологий альтернативной и 
возобновляемой энергетики), инновационного предпринимательства, формирования 
региональной инфраструктуры рекреации и агротуризма. В Украине применение 
инструментов партнерства регламентируется нормами Закона «О государственно-частном 
партнерстве» (от 1 июля 2010 г. № 2404-VI с последними изменениями и дополнениями от 
16.10.2012 г.), основные положения которого, по оценкам экспертов, соответствуют 
современным европейским правовым ориентирам. Закон определяет, что проекты в данной 
сфере должны соответствовать следующим основным критериям: иметь долговременный 
характер (свыше 5 лет); предусматривать передачу частному партнеру части рисков в 
процессе реализации проектов; иметь более высокие технико-экономические показатели 
эффективности, чем при реализации без участия частного партнера [5]. 

Отметим, что к сфере применения партнерства относится: здравоохранение; туризм, 
отдых, рекреация, культура и спорт; другие сферы деятельности, кроме тех, которые в 
соответствии с законом могут осуществлять исключительно государственные предприятия. 
В то же время, указанный Закон имеет некоторые недостатки. Во-первых, не установлена 
минимальная доля участия в проекте частного партнера (в частности, в развитых странах 
минимальная доля частного финансирования составляет 25%). В связи с этим, даже 
минимальная доля частного финансирования в общем проекте позволяет относить его к 
категории партнерства, перекладывая большую часть ответственности на государство. Во-
вторых, отсутствуют четко определенные механизмы практической реализации (определение 
этапов реализации проектов, создание мотивации для иностранных инвесторов и т.д.). В-
третьих, государственно-частное партнерство распространяется на объекты, находящиеся в 
государственной или коммунальной собственности. Тем самым исключается реализация 
таких проектов как строительство объектов частным партнером, с последующим их 
передачей государственному (коммунальному) партнеру. В-четвертых, остается неясным 
роль Государственного фонда регионального развития в финансировании таких проектов.  

Практика применения механизма партнерства в аграрных регионах Украины 
демонстрирует его значительный потенциал для стимулирования регионального развития 
кластеров агротуризма. В частности, применение партнерства предусмотрено как 
неотъемлемое условие успешной реализации Национальных проектов. Например, это имеет 
место в рамках Национального проекта «Энергия природы» в Одесском регионе, где в 
сельских районах строятся солнечные электростанции общей мощностью 220 МВт. По 
данным исследований государственно-частного партнерства в агросекторе, особенно 
интенсивно происходят эти процессы в агрорекреационной сфере туризма в Карпатском 
регионе - Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Увеличивается 
количество предпринимателей - владельцев «гостеприимных» усадеб в Черновицкой и 
Волынской областях. Такие усадьбы появляются в центральной части Украины: Киевской, 
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Черкасской, Винницкой областях, а также в Запорожской, Кировоградской, 
Днепропетровской, Донецкой, Одесской и других областях. В целом, хозяева более 600 
усадеб из 18 областей Украины ведут агрорекреационную деятельность. По состоянию на 1 
января 2013 года, в Украине по программе добровольной категоризации в сфере сельского 
зеленого туризма «Украинская гостеприимная усадьба», категоризацию прошли 84 усадьбы 
из 16 областей. Следует отметить, что согласно плану Минагрополитики Украины по 
развитию сельского зеленого туризма и государственно - частного партнерства на период до 
2015 года (приказ № 24 от 18 января 2013 года) предусмотрено ряд системных мер, 
главными из которых являются:  

 участие в разработке и внедрении специальных региональных программ по 
поддержке развития сельского зеленого туризма;  

 подготовка специалистов для работы в сфере сельского зеленого туризма;  
 предоставление организационно-методической помощи председателям сельских 

советов, субъектам сельского зеленого туризма по организации деятельности в этой 
сфере; 

 участие в проведении презентации продукта сельского зеленого туризма в регионах 
среди населения сельской местности с целью привлечения его к деятельности в этой 
сфере;  

 привлечение фермерских и личных крестьянских хозяйств к предоставлению услуг в 
сфере сельского зеленого туризма;  

 изучение практики организации и определение моделей функционирования сельского 
зеленого туризма (формы партнерского взаимодействия) [5].  
Отметим, что теория регионализма рассматривает кластерную стратегию развития 

территорий как одну из эффективных форм организации взаимодействия предприятий 
разных отраслей, объединений, предпринимателей, научных учреждений с целью 
повышения конкурентоспособности предприятий и регионов. На современном этапе 
кластерные объединения в Украине не является развитой формой внутриотраслевого и 
межотраслевого сотрудничества заинтересованных субъектов, с одной стороны создает 
несовершенные условия для успешных конкурентных действий, а, с другой, стимулирует и 
предприятия, и государство к активным поискам партнеров в производственно-
коммерческой и организационной деятельности. Мировой опыт кластеризации экономики 
показал, что она оказывает решающее воздействие на процессы усиления 
конкурентоспособности и ускорения инновационной деятельности. Формирование кластеров 
должно осуществляться на основе объективных конкурентных преимуществ региона с 
учетом их возможных изменений в перспективе [6]. Кластерные объединения является одной 
из самых эффективных форм организации инновационных процессов, форм регионального 
развития, согласно которой на рынке конкурируют уже не отдельные предприятия, а целые 
комплексы, которые сокращают свои расходы, благодаря совместной технологической 
кооперации. Объединение в кластеры формируют специфическое экономическое 
пространство с целью расширения сферы свободной торговли, свободного перемещения 
капитала и человеческих ресурсов, а следовательно, выполняют функции 
структурообразующих элементов глобальной системы. 

Таким образом, государственно-частное партнерство в сфере агротуризма может стать 
одним из важнейших условий выхода на траекторию повышения благосостояния жителей 
украинских сел. В этом контексте основной задачей государственной региональной 
политики становится не привнесение ресурсов роста в отсталые регионы извне, а создание 
условий для формирования местного потенциала такого роста. Привлекая в сферу этой 
деятельности природные ресурсы, культурные комплексы, поселки, личные домохозяйства, 
технические системы и другие составляющие рекреационного потенциала, человек находит 
или формирует, а государство и общество развивает особые территориальные, в том числе 
кластерные формы агрорекреационного предпринимательства. Формирование направлений и 
форм государственно-частного партнерства в сфере агрорекреационной деятельности, имеет 
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основания стать современным трендом развития регионального туризма в условиях поиска 
ресурсов экономического роста.  

 

Литература: 
1. Особливості застосування державно-приватного партнерства як механізму реалізації нової регіональної 

політики. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/articles/1239/. 

2. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація.   Наук. доп. / [О.М. 
Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гутаров ]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи; НАН України, 
Ін-т екон.та прогноз. – К., 2012. – 56с.  

3. Степанова О.В. Інституційні механізми розвитку державно-приватного      партнерства в Україні. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1227.  

4. Нездоймінов С.Г. Соціально-економічні передумови формування територіальної мережі агротуризму / 
С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андреєва // Економічний вісник Донбасу. –  2013. – № 3 (33). –  С.110 – 114.  

5. Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404 – VI від 1      липня  2010 р. // Відомості 
Верховної Ради. – 2010. - № 40. – С. 1436. Ст.524. 

6. Нездоймінов С.Г.  Підприємницький вектор розвитку регіонального туризму: монографія  / С.Г. 
Нездоймінов. – Одеса: Пальміра, 2011. – 344с. 

 

Yancheva L.M. 
Ph.D., Professor 

Gerasymova N.S. 
Ph.D., Associate Professor, 

Nesterenko О.О. 
Ph.D., Associate Professor, 

Kharkov State University of Food Technology and Trade, Kharkov, Ukraine 
 

SITUATION AND PROSPECTS DEVELOPMENT OF THE HOTEL 
INDUSTRY IN KHARKIV REGION 

 

Янчева Л.М. 
к.е.н., професор 
Герасимова Н.С. 
к.е.н., доцент 

Нестеренко О.О. 
к.е.н., доцент 

Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна 
 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

У статті проведено аналіз розвитку підприємств готельного господарства Харківського регіону, в 
результаті якого виявлені основні тенденції, які виявляються в структурних змінах готельного фонду із 
збільшенням питомої ваги якісних місць розміщення гостей міста, введенням в експлуатацію нових об'єктів, 
визначено пріоритетні напрямки розвитку сфери готельного господарства. 

Ключові слова:  підприємства готельного господарства, завантаженість, номерний фонд, доходи, 
витрати 

 

The article analyzes the development of the hotel industry enterprises in Kharkiv region, in which the main 
tendencies that are structural changes in hotel stock with increase in the proportion of high-quality placements guests, 
the commissioning of new facilities, priority directions of development of the hotel industry.  

Keywords: hotel management company, workload, number of rooms, income, expenses 
 

Готельна індустрія України є однією з галузей економіки, що найбільш динамічно 
розвивається та має високий ступінь прибутковості. Готельний сектор – це, в першу чергу, 
сектор, який повністю орієнтований на споживача та напряму залежить від стану 
туристичної галузі й ділової активності в країні.  

http://www.niss.gov.ua/articles/1239/�
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1227�
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Характерними особливостями індустрії гостинності є надання послуг з розміщення 
гостей в готелях, організація їх харчування через мережу різних типів підприємств 
(ресторани, бари, кафетерії тощо), а також побутове, фінансове, транспортне, культурно-
розважальне, медично-оздоровче обслуговування, послуги зв’язку. 

Аналіз стану та розвитку індустрії готельного господарства дозволив виділити 
характеристики основної діяльності готелів, їх організаційно-виробничої структури, і 
визначити фактори, які впливають на процес управління та організації обліку. До основних 
факторів доцільно віднести: організацію виробничого процесу, рівень завантаження 
номерного фонду, використання матеріальних і трудових ресурсів, систему оплати праці, 
контроль якості послуг, маркетингову та цінову політику тощо. 

На сьогоднішній день в готельному господарстві Харківської області  діє 50 
підприємств, з одночасною місткістю 3261 номерів (табл. 1) [1]. 

Таблиця 1 
Основні показники діяльності підприємств готельного  господарства за 2009-2013 рр. 

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 
Харківська область 

Кількість підприємств, од. 48 51 51 42 50 
Одночасна місткість 3620 3467 3230 2922 3261 

Доходи від експлуатації, тис. 
грн. 

53734,2 65260,9 125774,1 126126,3 155884,5 

Витрати на експлуатацію, тис. 
грн. 

39675,2 44958,0 66976,1 108537,6 136719,8 

м. Харків 
Кількість підприємств, од. 21 25 25 28 31 
Одночасна місткість 2727 2663 2749 2682 2596 
Доходи від експлуатації, тис. 
грн. 

51069,5 62498,3 122066,6 120523,8 149924,1 

Витрати на експлуатацію, тис. 
грн. 

37026,0 42191,6 63253,5 103589,6 131092,5 

 
Згідно з дослідженням протягом 2009-2013 років кількість всіх типів підприємств 

готельного господарства щороку змінювалась, що обумовлено зменшенням кількості 
готельних місць, реконструкцією номерного фонду готелів і переплануванням 2-х і більше 
місцевих номерів в одномісні номери з підвищеним рівнем комфорту та збільшенням 
кількості багатокімнатних номерів «люкс». 

Слід зазначити, що з проведенням в Україні та Польщі чемпіонату Європи з футболу в 
2012 році в м. Харків прибуло близько 30 тисяч туристів, які були розміщені не тільки в 
готелях, а й у колишніх піонерських таборах, будинках відпочинку, пансіонатах на території 
Харківської області. У зв’язку з цим, готельний сектор міста Харкова протягом останніх 
п’яти років має позитивну динаміку розвитку. Основними показниками, що відображають 
позитивні процеси, є структурні зміни готельного фонду із збільшенням питомої ваги 
якісних місць розміщення гостей міста, введення в експлуатацію нових об’єктів [2]. 

З метою забезпечення повного розміщення гостей чемпіонату, було заявлено понад 10 
проектів готельного бізнесу різних категорій із загальним номерним фондом близько 1000 
номерів. Після введення заявлених проектів питомий показник номерів у готелях 5 «зірок» 
склав – 43%, а в готелях низької якості – всього 9%. Згідно з проведеним дослідженням в м. 
Харкові спостерігається наступна структура номерного фонду (рис. 1). 

Найбільш важливим показником оцінки використання готельного потенціалу є 
показник завантаження готелів, за допомогою якого можна визначити ступінь виконання 
експлуатаційної програми та виявити резерви підвищення ефективності діяльності готелів з 
різних напрямків господарювання. На завантаження готелів, на наш погляд, впливають такі 
чинники: місцезнаходження та привласнена категорія підприємства готельного господарства 
для забезпечення необхідного сервісу; рух туристичного потоку, ступінь можливості 
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розміщення та обслуговування іноземних громадян; ціни на послуги, організація 
маркетингової діяльності готелів. 

6% 3%

24%

24%

43% 1*

2*

3*

4*

5*

 
Рис. 1. Структура номерного фонду підприємств готельного господарства  

м. Харкова за категоріями на початок 2014 року [3] 
 

Результати аналізу основних показників діяльності готелів Харківського регіону з 
2008 по 2014 рік (перші 3 квартали) дозволяють зробити висновок, що в цілому ефективність 
роботи готельних підприємств падає (рис. 2). Характерною негативною тенденцією є 
щорічне зростання витрат на експлуатацію, яке все більше перевищує зростання доходів 
(рис. 3). Цей факт свідчить про падіння рентабельності готелів та необхідність розробки на 
регіональному та державному рівні заходів щодо їх підтримки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Середньорічна завантаженість підприємств готельного господарства  
Харківського регіону за 2008-2014 рр. [3] 

 

Слід зазначити, що ефективність готелів залежить від їх категорії та типізації, форми 
власності, розміру витрат і складу чисельності гостей, технології гостинності, ступеня 
використання різних елементів маркетингу, економічного та туристично-рекреаційного 
потенціалу. Так, Харківська область має високий природно-економічний потенціал для 
розвитку рекреаційної індустрії. Природні території регіону містять зручні для використання 
в рекреаційних цілях масиви – 68,5 тис. га лісових і 0,3 тис. га прибережних територій (р. 
Сіверський Донець, Печенізьке та Краснооскільське водосховища) [3]. 
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Рис. 3. Порівняльний графік доходів та витрат від експлуатації підприємств готельного 
господарства Харківського регіону за 2008-2013 рр. [3] 

 

На сучасному етапі ринкових перетворень розвиток готельної мережі здійснюється в 
складному мікро- та макросередовищі. Існують проблеми, серед яких: обмеженість власних 
фінансових ресурсів, труднощі в пошуку інвесторів; зниження чисельності гостей і рівня 
завантаженості готелів, складна політична і економічна ситуація в Україні. Туристів 
відштовхує обмежений перелік послуг індустрії гостинності, високі ціни за проживання, що 
не відповідають категорії даного готелю (кількості «зірок») та рівню сервісу, байдуже 
відношення персоналу до потреб клієнтів, невпевненість у збереженні своїх грошей і речей в 
готельних номерах, а також у забезпеченні особистої безпеки. 

Існує ряд факторів, що стримують розвиток готельного бізнесу в Україні, а саме: 
високі податки, невирішеність питань щодо приватизації землі та захисту приватного 
капіталу; недосконалість інвестиційного законодавства; слаба державна підтримка готельної 
мережі; відсутність належного механізму координації та регулювання сфери готельного 
господарства, туризму, рекреації, транспорту, а також зовнішньоекономічної діяльності у 
сфері послуг; висока плата за отримання візи для приїжджаючих до нашої країни іноземних 
туристів; відсутність мережі сучасних готелів міжнародного рівня з відповідним сервісним 
обслуговуванням (5-зіркових); недостатня реклама готелів та пропаганда України як 
туристичної країни. 

На наш погляд, з метою подальшого розвитку готельного бізнесу, структурної 
перебудови його в Україні доцільно [5, c. 9-10]: 

- створити сприятливі законодавчі умови для стимулювання іноземних інвестицій в 
готельне господарство, можливість застосування лізингу; 

- ввести міжнародну класифікацію готелів, яка відповідала б міжнародним вимогам, 
оскільки чинний серед низки країн СНД (у тому числі в Україні) міждержавний стандарт 
ГОСТ 28681.4-95 передбачає спрощені вимоги до готелів вищих категорій [4]; 

 - прискорити процес приватизації об’єктів індустрії гостинності, створити сприятливі 
умови для організації приватних комфортабельних готелів, підприємств з іноземними 
інвестиціями,  здатних на достойному міжнародному рівні обслуговувати клієнтів, у тому 
числі іноземних громадян; 

- розробити перспективні комплексні регіональні програми розвитку індустрії 
гостинності; 

- організувати чіткий механізм формування та виконання договірних відносин готелів 
з туристичними фірмами, транспортними організаціями, підприємствами торгівлі, 
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ресторанного господарства, побутового обслуговування, екскурсійними та видовищними 
організаціями, які беруть участь в обслуговуванні гостей, що приїжджають (туристів); 

- забезпечити відповідність цін на готельні послуги рівню якості та сервісу, 
споживчого попиту, категорії готелів; 

- раціонально використовувати існуючий номерний фонд готелів, скоротивши терміни 
простою, ремонту та модернізації номерів, та організувати маркетингову діяльність (цінові 
стратегії, реклама, сервіс, пошук нових сегментів готельно-туристичного ринку, 
стимулювання клієнтури, розвиток партнерських зв’язків); 

- сприяти створенню розвиненого сервісного середовища  гостинності (кафе, бари, 
ресторани, підприємства роздрібної торгівлі та побутового обслуговування, спортзали, 
конференц-зали, бізнес-центри, казино, сауни, басейни та інші складові елементи готельного 
сервісу); 

- організувати широкомасштабну дієву рекламу національної готельної мережі та 
туризму як на території України, так і за кордоном; 

- активізувати діяльність Асоціації готельних господарств України для розвитку 
партнерських зв’язків готелів, захисту їх спільних інтересів та ініціатив, вирішення проблем 
прийому іноземних туристів, організації проведення спільних рекламних заходів; 

- сприяти створенню корпорацій, холдингових компаній або інших організаційних 
форм об’єднань в сфері готельно-туристичного бізнесу, здатних забезпечити належний 
рівень взаємодії підприємств і структурних підрозділів комплексу гостинності, концентрацію 
фінансових ресурсів, зміцнення конкурентних позицій на національному та міжнародному 
ринках послуг, проведення диверсифікації; 

- сприяти розвитку кемпінгів, мотелів в зонах розміщення найбільш великих 
автомобільних шосейних доріг міжнародного значення для відпочинку автотуристів, 
паркування їх транспортних засобів або дрібного ремонту з забезпеченням необхідного 
сервісу (підприємство громадського харчування, мінімаркет, побутове обслуговування,  
медичні послуги, догляд за дітьми, автосервіс, послуги зв’язку). 

За умови проведення цілеспрямованої державної підтримки процесів реформування 
готельний бізнес здатний зміцнитися на міжнародному ринку гостинності та стати фактором 
розвитку економіки країни, що забезпечує поповнення Державного бюджету та розширення 
сфери послуг. Створення розвиненої готельної інфраструктури сприятиме підвищенню рівня 
сервісного обслуговування гостей, дозволить залучити іноземних туристів до відвідування 
культурно-історичних і ділових центрів, зон відпочинку, до освоєння цікавих маршрутів. 

Одним з резервів підвищення рентабельності послуг готельних підприємств, на наш 
погляд, є запровадження ефективного механізму формування вартості послуг, що може бути 
досягнуто за допомогою методів калькулювання собівартості послуг за сегментами, 
оптимального ціноутворення й контролю господарської діяльності, що потребує додаткового 
вивчення теоретичних питань відображення в обліку формування готельних послуг за 
сегментами.  
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В статье раскрыта сущность корпоративной культуры, ее роль в мотивации трудовой и 
инновационной активности работников. Разработана схема, отражающая место корпоративной культуры в 
мотивационной системе предприятия Определены факторы, снижающие эффективность корпоративной 
культуры.  

Ключевые слова: корпоративная культура, мотивация, инновационная и трудовая активность, 
менталитет, факторы. 

 

The essence of corporate culture, its role in motivation of labor and innovative activity of employees has been 
revealed in the article. The scheme reflecting a place of corporate culture in motivational system of the enterprise has 
been developed, the factors reducing efficiency of corporate culture have been defined. 

Keywords: corporate culture, motivation, innovative and labor activity, mentality, factors. 
 

Опыт работы успешных кампаний мира свидетельствует о том, что корпоративная 
культура является весомым инструментом повышения мотивации персонала, действенным 
средством активизации инновационной и трудовой активности работников, фактором 
сплоченности менеджеров предприятий и  их подчиненных в достижении общих 
поставленных целей [1]. В Украине корпоративная культура предприятий пока редко 
проявляет себя в таком качестве. На практике менеджеры, отделы управления персоналом, 
часто недооценивают ее роль, что мешает как стабилизации социально-трудовых отношений, 
так и решению актуальных для каждого предприятия задач экономического роста и 
инновационного развития. 

В мировой литературе среди работ, посвященных корпоративной культуре, наиболее 
известны книги Т.Дж. Питерса, Р.Х. Уотермена, Г. Хофстеда, Е. Шейна, К. Голда. В Украине 
эта проблематика стала разрабатываться учеными-экономистами недавно, в основном с 
переходом экономики к рыночным отношениям, поэтому подходы к изучению различны. 
Так, одни исследователи рассматривают корпоративную культуру в составе 
организационной культуры предприятия (А. Воронкова, М. Баб’як, Е. Коренєв, 
М. Дмитренко, В. Ячменева, Л. Вериковская, Г. Дмитренко, Ф. Зиновьев, И. Петрова и др.). 
Другие ученые видят в корпоративной культуре институт социально-трудовых отношений 
(И. Петрова, А. Колот, С. Пасека, Е. Гришнова, Т. Кицак, Е. Балыка и др.), третьи – 
мотивационные рычаги влияния на трудовое поведение работников (М. Семикина, 
А. Вязанкина и др.). В то же время отметим, что роль корпоративной культуры в системе 
мотивации труда предприятия остается пока наименее изученной. 

Статья ставит целью раскрыть сущность корпоративной культуры, ее роль в 
мотивационной системе предприятия, а также факторов, которые ослабляют воздействие 
корпоративной культуры на трудовую и инновационную активность работников. 

Анализ теоретических источников показывает, что на протяжении XX-го и начала 
XXI-го столетия представления о корпоративной культуре, ее  миссии, целях, принципах, 
средствах и возможностях реализации принципиально менялись в зависимости от 
становления научного менеджмента, изменения общественно-политического уклада 
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государств, форм собственности, динамичных перемен в культуре, доминирующих 
идеологических ценностях, нормах поведения, особенностях национального самосознания 
[1]. Отсюда широкий спектр представлений о корпоративной культуре в различных странах, 
в разные периоды их развития. 

Одни, как Е. Шейн, определяют ее как систему базовых представлений, которые не 
просто описаны и зафиксированы в документах и которых придерживается группа, но и 
таких, которые существуют в головах людей, в соответствии с которыми осуществляется их 
деятельность в данной организации» [2]. Другие авторы, как К. Голд, видят в корпоративной 
культуре уникальные характеристики таких особенностей организации (предприятия), 
которые выделяют ее среди других [3]. Третьи, как Г. Хает, О.Еськов, Л.Хает,  А. Вязанкина, 
Т. Кицак, С. Пасека видят в корпоративной культуре важный фактор формирования 
организационного поведения персонала, а также инструмент управления персоналом, 
который обеспечивает долговременный успех предприятия на рынке. Семикина М. 
определяет корпоративную культуру как подсистему организационной культуры 
предприятия, которая отображает совокупность определенных ценностей, норм и моделей 
поведения, которые декларируются, разделяются и реализуются на практике руководителями 
предприятий и их подчиненными, доводя эффективность в процессе адаптации к 
потребностям внутреннего развития организации и требований внешней среды [4, с. 345].  

Развивая научные взгляды, предлагаем такое понимание сути прогрессивной 
корпоративной культуры: это совокупность общих целей, интересов, ценностей, традиций, 
регламентов и стандартов, норм поведения, которые для работодателей и наемных 
работников служат движущими силами их партнерского сотрудничества в реализации задач 
экономического роста, инновационного развития, повышения конкурентоспособности.  

Напомним, что экономической наукой о труде под движущими силами трудовой 
деятельности часто понимают факторы мотивации труда [5]. Принято различать: внутренние  
факторы –  это потребности работников (материальные, духовные, социальные, статусные), 
их интересы, ценности и ценностные ориентации, особенности трудового менталитета; 
внешние факторы – это внешние по отношению к работникам воздействия на уровне 
предприятия (корпоративные стандарты поведения, нормы, ценности, методы материальной 
и нематериальной мотивации), на уровне региона, страны (например, политика 
регулирования оплаты и доходов, ценообразования, налогообложения,  предоставления 
социальных льгот, подготовки и переподготовки рабочей силы и т.д.). Таким образом, 
предложенное нами понимание корпоративной культуры как одной из мотивационных сил 
является правомерным.   

Мотивационная система будет эффективной, если удается обеспечить согласование 
ключевых интересов и ценностей работника с интересами и ценностями работодателя, 
достичь соответствия системы стимулов трудовым ожиданием работника. Безусловно, для 
согласования интересов нужен социальный диалог, проявление социальной ответственности 
работодателя и наемных работников. Надо иметь  в виду, что в трудовом коллективе все 
работники имеют свои специфические потребности, интересы, своеобразные ценности в 
силу разного образования, особенностей воспитания, специфики специальности, разного 
опыта, возраста, семейного положения и др. Однако консолидация общих для всех интересов 
и ценностей необходима и возможна. И важнейшим инструментом формирования единой 
команды партнеров может служить именно прогрессивная корпоративная культура, которая 
призвана объединить наиболее общие интересы, устремления, побуждая к эффективной 
деятельности. Напомним предупреждения М. Пула и М. Уорнера относительно 
необходимости того, что современное социальное управление должно быть нацелено на 
формирование прогрессивной корпоративной культуры, которая должна служить целям 
эффективной деятельности и развития [1].  

Такая культура, отражаясь на нормах поведения для всех сотрудников, своеобразных 
традициях, регламентах деятельности, корпоративных мероприятиях, логотипах, имидже 
компании, постепенно усваивается каждым работником, отражается на его поведении, 
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позитивном отношении к своей работе, коллегам, клиентам. Формируется тот 
«корпоративный дух», который позволяет сотрудникам гордиться своим предприятием и 
трудиться для него еще с большей самоотдачей.  Наши представления о роли корпоративной 
культуры в составе мотивационной системы предприятия отражает схема на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Место корпоративной культуры в мотивационной системе предприятия  
(разработано автором) 

 

Следует иметь в виду, что корпоративная культура тесно взаимосвязана с  
формированием методов мотивации (административной, социально-экономической, 
морально-психологической), которые определяют трудовую и инновационную активность 
работников. Методы мотивационного воздействия должны формироваться на базе 
социального диалога между администрацией и работниками, путем коллективно-
договорного регулирования труда.   

Методами мотивации предусматриваются все формы материального и 
нематериального стимулирования и наказания персонала: повышение или снижение размера 
оплаты труда, величины премий, компенсационных пакетов, различных  льгот, продвижение 
или понижение в должности, предоставление  возможности повышения квалификации за 
счет средств предприятия (или отказ в этой возможности), определение большей или 
меньшей самостоятельности в работе, обогащение содержания труда и т.д.   

В то же время, если работники видят, что провозглашенные корпоративные ценности 
не реализуются, оценка труда несправедлива, стимулы неадекватны прилагаемым усилиям, 
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то доверие к руководителям падает, корпоративная культура утрачивает свою ценность и 
прогрессивность, что отрицательно сказывается на результативности труда.  

Таблица 1 
Факторы, снижающие эффективность корпоративной культуры и ее влияние на трудовую и 

инновационную активность работников предприятий 
Ф а к т о р ы  С о д е р ж а н и е  ф а к т о р о в  

 
Особенности стиля 

руководства 

Преобладание авторитарного, нетворческого стиля руководства. Ограничение и 
регулирование инициативы персонала; навязывание заданий без учета мнения 
подчиненных; недоверие к любому противоположному мнению (подчиненных), 
ограничение самостоятельности в работе, лишний детальный контроль 
выполнения работы; предоставление преимущества санкциям, наказанию. 

 
Организационные  и 
коммуникативные 

факторы 

Консервативность иерархического построения организации, лишняя 
централизация; преобладание вертикальных потоков информации; неразвитость 
каналов коммуникации, ограничения контактов структурных подразделений 
предприятия; жесткость планирования, ориентация руководства на достижение 
краткосрочных целей; сложность согласования интересов работников, в 
частности тех, которые заняты на разных стадиях инновационного процесса; 
избежание любого риска со стороны менеджеров, соблюдения пассивной 
позиции руководства. неготовность к изменениям. 

 
Особенности 

корпоративной культуры 

Неопределенность общих корпоративных целей, несовершенная система 
регламентов и стандартов, несформированность позитивного имиджа 
организации, руководителя, отсутствие социальной сплоченности, 
объединительных позитивных ценностей, традиций, общих норм поведения, 
дезинтеграционные процессы на фоне несовершенных каналов коммуникаций. 

 
Особенности социально-
трудовых отношений 

Преобладание патернализма в социально-трудовых отношениях, отстранение 
работников от участия в управлении, диктат со стороны работодателя; 
формализм в заключении коллективных трудовых договоров; невнимание 
работодателя к актуальным потребностям работников; социальное недоверие к 
руководителям всех уровней управления; низкий авторитет профсоюзной 
организации; трудовые конфликты, забастовки. Неготовность работодателей к 
диалогу. 

 
Финансово-экономические 

факторы 

Недостаток финансовых средств у предприятия; низкая оплата труда; задержки в 
выплатах заработной платы; отсутствие материального поощрения за 
эффективный труд и разработку новых идей; значительная налоговая нагрузка на 
доходы предприятия  и его работников, отказ администрации от инвестиций в  
развитие человеческого капитала (учеба и переобучение персонала), отсутствие 
материальной поддержки рационализаторов, внимание к обеспечению здоровых 
условий труда, отдыха, отсутствие государственной финансовой поддержки 
инновационного развития. 

 
Социально-

психологические факторы 

Неадаптированность мышления руководителей и персонала к рыночным 
отношениям, низкий уровень инновационной культуры. Падение престижности 
творческого труда; страх неудачи при внедрении новой идеи и дальнейшего 
наказания со стороны руководства. Сопротивление нововведениям, которые 
могут привести к потере привычной работы, к разрушению традиций и 
стереотипов трудового поведения. 

Материально-технические 
факторы 

Низкий уровень интеллектуализации труда; устарела материальная и научно-
техническая база, отсутствие резервных мощностей; приоритет  текущих  
производственных интересов над стратегическими. 

Интеллектуально-
информационные 

факторы 

Отсутствие стимулов непрерывного интеллектуального развития; низкий 
уровень компьютеризации, ограниченные возможности использования 
лицензионных программ обработки информации 

 
Правовые факторы 

Несовершенство, несогласованность законодательных актов, которые касаются 
трудовой и  инновационной деятельности,  противоречивые ограничения со 
стороны налогового, патентно-лицензионного, амортизационного 
законодательства, отсутствие надежных механизмов правовой защиты 
интеллектуальной собственности, трудовых прав. 

 

В процессе проведения анализа состояния корпоративной культуры на предприятиях 
Кировоградской, Киевской и Днепропетровской областей выявлены факторы, снижающие 
влияние такой культуры на трудовую и инновационную активность работников предприятия. 
Выяснено, что существующая корпоративная культура на многих предприятиях 
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неэффективна, инертна, слабо влияет на трудовую активность, практически не нацелена на 
повышение инновационной активности персонала. Комплексный анализ причин такой 
ситуации отражают данные табл. 1. 

Для понимания препятствий в формировании инновационного поведения персонала и 
причин длительной адаптации к изменениям важно обратить внимание на такие черты 
корпоративной культуры как стойкий характер, трудность трансформаций. Объясняем ее 
тем, что культура тесно связана с особенностями менталитета, который считается наиболее 
консервативной ее частью, поскольку формируется на протяжении многих поколений, 
отражается в сознании родителей, детей, внуков и правнуков, связан с историческими, 
этнически-культурными корнями [12, с. 343; 15, с. 210-217]. Исходя из этого, не можем не 
согласиться с точкой зрения экспертов, что не стоит рассчитывать на быстрое обновление 
корпоративной культуры на предприятиях [12, с. 343]. 

Преодоление негативного влияния указанных факторов следует рассматривать как 
неотложную задачу становления эффективной корпоративной культуры.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 корпоративную культуру следует рассматривать в качестве важнейшей 

составляющей мотивационной системы предприятия;  
 перспективы  активизации трудовой и инновационной активности работников на 

предприятиях Украины зависят от формирования прогрессивной корпоративной культуры;  
 трансформация корпоративной культуры является процессом длительным;  
 становление прогрессивной корпоративной культуры зависит от активного 

взаимодействия социальных партнеров. 
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Розглянуто підхід до вибору проблем для впровадження цільових програм у регіоні. 
Ключові слова: програмно-цільовий метод (ПЦМ), цільова програма(ЦП).  
 
The approach to the selection of problems for the implementation of target programs in the region. 
Keywords: program-target method (PTM), the target program (CPU). 

 

Спусковим гачком використання ПЦМ є наявність проблеми. Проблема тісно 
пов’язана  з таким поняттям як мета. Мета у ПЦМ - це досягнення бажаного стану 
економічної системи[1]. Причинною і рушійною силою діяльності управлінців є наявність 
протиріччя(різниці) між наявним(сьогоденним) і бажаним(цільовим) станом системи.  
Досягти  мети  заважають перешкоди(проблеми) що стоять на заваді її досягнення. Рішення 
проблеми є подолання перешкоди між наявним і бажаним  станом системи(досягнення мети. 
Але мета може бути поставлена системою вищого рівня що, породжує проблему її 
досягнення  (рис. 1).  
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Рис. 1.  Рух по досягненню мети 

 

При цьому проблеми можуть мати об'єктивний або суб'єктивний характер, а мета  
ПЦМ може носити характер бажання  і напряму діяльності. Для окреслення проблем які 
заважають досягненню мети – соціально – економічного розвитку системи доцільне 
використання ситуаційного підходу. Ситуаційний підхід  дозволяє окреслити ті конкретні 
обставини які  значною мірою впливають  на соціально-економічний  розвиток  системи. В 
ситуаційному підході ці конкретні обставини визначаються як фактори. В плануванні за 
програмно – цільовою методологією використовується поняття – проблема. Як правило, 
соціально – економічний розвиток визначається  групою проблем і зв'язків між ними. 
Причому,  в залежності від того або іншого часового періоду, може  переважати (по її впливу 
) та чи інша проблема, або один з видів зв’язків. Остання обставина значно ускладнює саму 
ситуацію – соціально – економічного розвитку. Як правило, ситуація динамічна,  складно 
визначається  і характеризується поліпроблемністю. Вона найчастіше формується на основі 
випадкових зв'язків між складовими її компонентами, тобто тут не можна вибудувати якусь 
стійку закономірність їх взаємозв'язку на відміну від системи. Щодо системи то для неї 
ключові поняття (характерні ознаки) це: «структура», «стійкість», «організація», «ієрархія», 
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«кордони». Щодо соціально – економічної ситуації то вона характеризується наступними 
поняттями: «проблемність», «динамічність», «нестійкість», «тимчасовість» та  інше.  

Таким чином можливо використання ситуаційного підходу: 
1) до несистемним і системних об'єктів, коли система знаходиться в динаміці 

(розвитку: виникає, склалася і коли розпадається); 
2) на  перехідних станах однієї і тієї ж системи, коли ці стани якісно відрізняються і не 

відрізняються один від одного; 
3) для врахування ролі сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, що роблять вплив 

на систему, її функціонування і розвиток; 
5) для оцінювання внутрішнього і зовнішнього стану систем, спрямованість процесів 

зміни, тимчасових і просторово - граничних кордонів  будь-якої системи. 
Отже, використовуючи ситуаційний підхід до управління соціально- економічним 

розвитком розглядалась конкретна ситуація у регіоні, проблеми, що потребують вирішення, 
для чого:  

-  була необхідна правильна інтерпретація ситуації; 
- визначення загальної тенденції, динаміки регіональних відмінностей; 
- кількісна і якісна оцінка динаміки регіональних відмінностей; 
- визначення швидкості та якості процесів динаміки регіональних відмінностей; 
- вміння знайти зв’язок між проблемами  і конкретною ситуацією; 
- уміння передбачати подальші  наслідки розвитку проблем; 
-  знання досвіду  управлінської діяльності по подоланню проблем. 
У якості приклада визначення проблем було розглянуто розвиток промисловості 

Дніпропетровської області. Промисловість області характеризується  питомою вагою галузей 
важкої індустрії з високим рівнем фондо -, енерго-, матеріаломісткості продукції. На 
виробничо-експлуатаційні потреби в області використовується близько 19% 
загальноукраїнського споживання вугілля, 13% газу, 10% дизельного пального, 9% 
топкового мазуту . Індекс територіальної концентрації промислового виробництва в області у 2,9 
рази перевищує загальнореспубліканський рівень, а за виробництвом продукції металургії та 
обробленням металу – у 6,4 рази [2,3]. Структури реалізованої промислової продукції за період 
2004-2011років. (табл.1) [2,3]. 

Таблиця 1 
Структура реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у 2004-2011 рр., % 

Промисловість 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 

Добувна  15,1 18,4 16 18,3 23,1 21,8 27,3 
Переробна  73,7 71,2 71,7 70,1 66,3 63,4 57,9 
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 

7,1 7,9 7,4 6,4 5,2 7,3 8,3 

Легка  0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  
Оброблення деревини та виробництво 
виробів з деревини, крім меблів 

0,1 0 0,1 0 0 0  

Целюлозно-паперове виробництво; 
видавнича діяльність 

1,6 1,6 1,4 1,5 1,2 1,8  

Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 

1,2 1,8 1,8 1,4 2,3 2,0  

Хімічна та нафтохімічна  6 6,4 6,4 6,1 5,6 6,7 5,8 
Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,7  

Металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих 
виробів 

47 41,2 43,3 43,3 42,4 37,8 28,3 

Машинобудування 7,8 8,8 8 8,2 6,8 5,3 8,9 
Решта 1,4 1,7 1,3 1,2 0,8 0,6 6,6 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 

11,2 10,4 12,3 11,6 10,6 14,8 14,8 
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Найбільшу частку промислового виробництва складає металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих виробів – 37,8%. Друга за обсягом частка представлена 
добувною промисловістю, що складає 21,8%. Виробництво та розподіл електроенергії, газу 
та води охоплює 14,8% промислового виробництва області, а машинобудування – лише 
5,3%. 

Протягом останніх п’яти років структура промисловості Дніпропетровської області 
суттєво не змінювалась. Відсутність яскраво виражених структурних змін у промисловості за 
цей період можна пояснити в тому числі й тим, що період, який розглядається, є незначним у 
масштабах часу для демонстрації змін в капіталоємних галузях промисловості області. 

Як відомо, металургійне виробництво є сировинною галуззю для машинобудування. 
Технологічний ланцюг у ГМК:   
Руда      Чавун      Сталь       Сляб(Блюм)      Заготовка(3 переділ)      4 Переділ (труби, 
сорт). 

Динаміка структури виробництва металургійної продукції наведена на рис. 2 [2,3]. 

 
Рис. 2. Виробництво основних видів продукції металургії за 1937-2011 роки 

 

Як можно видно з рис. 2 -  пік виробництва припадає на 1990 рік. У 2000 році ми 
бачимо спад виробництва по всіх видах продукції приблизно вдвічі. Після 2000 року 
ситуація дещо покращилась, але рівня 1990 року так і не  було досягнуто(приблизно 60%). 
Основна причина - це високий знос основних фондів. 

Стосовно структури продукції, слід констатувати - найбільше за обсягом 
виробляється сталі, менше – чавуну, значно менше товару кінцевого споживання – прокату 
чорних металів і  сталевих труб .  

Тобто область схильна до виробництва та реалізації напівфабрикатів, у той час як 
провідні країни світу прагнуть реалізовувати саме продукцію четвертого ступеня переробки 
– кінцевого в металургійному виробництві[4]. 

Доцільно розглянути співвідношення розвитку двох комплементарних галузей – 
металургійної та машинобудівної (рис. 3). 

Взагалі процес виробництва продукції промисловості бере початок з добування 
сировини, далі  переробка руди і виробництво коксу, потім випуск металопродукції, а 
кінцевою стадією є машинобудування. 

Слід констатувати що до 1990 року в Дніпропетровській області  кінцевої продукції( 
машинобудування) випускалось практично у 4,7 рази більше ніж початкової( металургії).  
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Рис. 3. Співвідношення  випуску продукції металургійної і машинобудівної галузей 

 

Таке співвідношення між галузями було  більш прогресивним: 
- по технологічним укладам до яких вони відносяться; 
- по рівню добавленої вартості на одиницю продукції; 
- по залежності виробництво ГМК тільки від внутрішнього українського ринку. 
Зараз ситуація в співвідношенні  дзеркально протилежна – виробництво ГМК у 4 рази 

перевищує продукцію машинобудування. Металопродукція випускається, а от потреби у ній 
в Україні немає. Навіщо випускати напівфабрикати? Адже Дніпропетровська область була  
завжди  по перше машинобудівним серцем  України і СРСР! 

Проведений аналіз доказує що сформована с структура промисловості  є проблемою 
яка стоїть на шляху соціально – економічного розвитку держави і Дніпропетровської області. 
Аналіз дозволяє    встановити мету і стратегію по подоланню цієї проблеми (табл.2). 

Таблиця 2 
Матриця стратегії  зміни структури економіки  

Мета Стратегія Вигоди 
Загрози у разі якщо стратегію не 

буде реалізовано 

Перебудова 
структури 
економіки 

Відновлення 
машинобудування. 
Розвиток виробництв 4 – 
5 укладу. 

Зменшення 
залежності від 
світових цін на 
продукцію ГМК. 
Зменшення расходів 
на енергоносії. 
Покращення 
екологічного стану 
довкілля. 
Підвищення 
продуктивності 
суспільної праці. 
Збільшення доходів 
(держави, регіону, 
області, тощо). 

Великі витрати бюджету 
Можливість втрати  ринків сбуту 
високотехнологічної продукції при 
відмові входу  України до 
таможенного союзу. Ця теза 
підтверджується станом 
високотехнологічних галузей  
держав Східної Європи. Ці держави 
втратили такі галузі промисловості, 
як авіа, авто і судно будівництво, 
електронну промисловість. Як 
наслідок  еміграція молоді до 
Східноєвропейських держав. 
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У статті аналізується взаємозв’язок державної та регіональної соціально-економічної політики, 

визначаються позитивні і негативні особливості діючих інструментів її формування. Обґрунтовується 
важливість проведення державної політики інституційного розвитку, яка спрямована на зниження 
відмінностей у рівні соціально-економічного розвитку  регіонів.  
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This article analyzes the relationship of national and the positive and negative features of existing instruments 

for its formation determine regional socio-economic policies. Substantiates the importance of the institutional 
development of public policy that aims at reducing differences in socio-economic development of local areas. 

Keywords: Welfare regional policy, regions, systematic approach, socio-economic policy, governance, 
regional development. 

 

Постановка проблеми. Модернізація політичної системи України передбачає 
підвищення ефективності державної політики в усіх сферах, у тому числі соціальної. У 
рамках державної соціальної політики пріоритетна роль відводиться стратегії підвищення 
якості життя.  

У поточній ситуації економічної стагнації у вітчизняній економіці відбуваються 
складні процеси, викликані проведенням і стимулюванням інституційних змін на 
національному та регіональному рівні, розширенням спектру застосування ринкових 
механізмів. У той же час поглиблюється нерівномірність у рівні розвитку і якості життя 
окремих регіонів, виникають суттєві розриви в рівні доходів населення в цілому по країні і 
як наслідок з’являються проблемні територіальні утворення, розвиток яких постійно 
відкладається, що формує передумови для істотної соціальної напруженості веде до 
загострення внутрішніх протиріч, а також посиленню регіонального сепаратизму і 
схильності до отримання фактичної автономії при збереженні можливості використовувати 
кошти. 

Метою даної статті є дослідження особливості соціальної сфери регіону як об’єкта 
соціальної політики держави. 

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом зростає зацікавленість науковців 
проблемами щодо регіонального розвитку в умовах сучасної світової економічної 
глобалізації та інтеграції. Даному питанню присвячено чимало наукових досліджень та 
публікацій, зокрема таких науковців, як Д. Белл, М.Г. Чумаченко, В.І. Куценко, П.Ю. 
Бєлєнький, Є.І. Бойко, М.А. Козоріз, Г. Волинський, В. Зянько, Н. Стукало та ін.  



 276

Цілі статті. У сучасній соціально-орієнтованій економіці висока якість життя служить 
не тільки умовою збереження людського потенціалу, а й є основою збереження соціальної 
стабільності суспільства. Тому виникає необхідність державного впливу на соціально-
економічні процеси з метою формування нової соціальної системи суспільства як основи 
забезпечення соціальної стабільності та підвищення якості життя населення. 

Виклад основного матеріалу. Особливо гостро соціальні проблеми проявляються в 
регіонах, де низький рівень розвитку економіки.  Головною причиною, яка зумовлює такі 
зміни, є відсутність ефективної регіональної політики, яка враховувала б особливості 
розвитку окремих регіонів, їх природно-історичні характеристики і в той же час 
довгострокові державні інтереси. Взагалі будь-яка держава покликана забезпечувати 
загальнонаціональні, загальнодержавні інтереси за допомогою раціонального управління на 
основі врахування різноманітності суб’єктів держави, що представляє собою резерв розвитку 
як національної економічної системи, так і її регіональних підсистем. Здійснення 
економічної і соціальної політики, спрямованої на поетапне подолання диференціації в 
соціально-економічному становищі регіонів та стимулювання їх розвитку віднесено Законом 
України «Про стимулювання розвитку регіонів» [1] до найважливіших державних 
пріоритетів. На основі цього закону було розроблено Державну стратегію регіонального 
розвитку на період до 2015 року [2] і «Схеми розвитку та розміщення продуктивних сил до 
2030 року» по кожному регіону України, а також Стратегії економічного та соціального 
розвитку окремих регіонів,  розглянуті й затверджені обласними радами. Головне завдання 
цих нормативних актів – забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку 
регіонів, підвищення рівня та покращення умов життя населення, підвищення 
конкурентоспроможності регіонів як основи динамічного розвитку й усунення значних 
міжрегіональних диспропорцій в їх продуктивності, рівні зайнятості та рівні життя. Але до 
сьогоднішнього часу спостерігається суттєва розбіжність у соціально-економічному 
розвитку регіонів, що обумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками.  

Одним з ключових завдань державного управління на національному та 
регіональному рівнях є формування раціональної соціально-економічної політики, 
заснованої на стратегічних перспективах національної економічної системи та її 
регіональних підсистем з урахуванням характерних особливостей останніх. При цьому 
значущою частиною регіональної політики має стати державна підтримка проблемних 
регіонів країни, виражена у формуванні стимулів для їх ефективного збалансованого 
розвитку. 

На думку дослідників під проблемними регіонами слід розуміти території, 
кардинальні завдання господарського розвитку або найважливіші економічні, соціальні чи 
інші проблеми яких не можуть бути вирішені без активного державного регулювання [3, 4]. 

Важливим моментом при розгляді проблем якості життя населення є аналіз бідності 
населення. Традиційно для аналізу бідності використовується показник душових доходів 
домогосподарств, які співставляються з межею бідності. У табл. 1 наведені дані про доходи 
населення у розрахунку на одну особу і прожитковий мінімум у розрахунку на одну особу в 
місяць, встановлений державою. 

Як видно з даних табл. 1, в Україні сукупні доходи у місяць у розрахунку на одну 
особу за 2013 р. у порівнянні з 2006 р. зросли в 3,31 рази або на 231,1%. За цей же період 
середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу, який може бути використаний 
населенням на придбання товарів та послуг, збільшився в 3,367 рази або на 236,7%. При 
цьому прожитковий мінімум в середньому на одну особу в місяць в Україні в 2013 р. у 
порівнянні з 2006 р. збільшився в 2,491 рази або на 149,15%. Якщо аналізувати реальний 
наявний доход за період 2006-2013 рр., то до кризового періоду  – темпи приросту реального 
доходу зменшуються. Так у 2011 р. темп приросту реального доходу населення збільшився 
на 17,1%, тоді як в 2006 р. – на 11,8%, в 2012 р. – на 9,7%, а в 2013 р. – на 5,3%. Таким 
чином, з урахуванням того, що реальний наявний доход – це кількість товарів і послуг, які 
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індивід може придбати на свій наявний доход протягом певного періоду з урахуванням змін 
цін, то купівельна спроможність грошей населення з кожним роком зменшується.  

Таблиця 1 
Доходи населення і прожитковий мінімум у розрахунку на одну особу в Україні за 2006-2012 рр. 

Назва показника 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р. / 

2006р., % 
Середньомісячний 
сукупний доход у 
розрахунку на 1 
особу, грн. 

840,8 1116,78 1523,4 1624,33 2000,21 2280,89 2572,01 2783,6 331,1 

Середньомісячний 
наявний доход у 
розрахунку на 1 
особу, грн. 

647,58 843,84 1143,0 1217,2 1528,9 1770,8 1994,3 2180,6 336,7 

У відсотках до 
попереднього року 

122,7 130,3 135,5 106,49 125,61 115,82 110,6 105,2 - 

Прожитковий 
мінімум (ПМ) в 
середньому на 1 
особу/міс. (на кінець 
року)  

472 532 626 701 875 953 1095 1176 249,15 

У відсотках до 
попереднього року 

111,6 112,7 117,7 111,98 124,8 108,9 114,9 107,4 - 

Частка населення із 
середньо-душовими 
сукупними доходами 
у місяць, нижчими 
прожиткового 
мінімуму, % 

49,7 12,7 7,1 5,8 8,8 7,8 9,1 9,5 - 

Співвідношення 
грошових наявних 
доходів у розрахунку 
на 1 особу к ПМ в 
середньому на 1 
особу у місяць 

1,372 1,586 1,826 1,736 1,747 1,858 1,821 1,854 - 

Темп зростання 
реального наявного 
доходу, у відсотках 
до попереднього року 

111,8 114,8 107,6 90,0 117,1 108,0 109,7 105,3 - 

Така тенденція викликана постійним ростом цін, інфляцією. В табл. 2 наведені дані 
про середньомісячну зарплату у розрахунку на 1 особу та мінімальну зарплату у розрахунку 
на 1 особу в місяць, встановлену державою, за період 2006-2013 рр. [6]. 

Таблиця 2 
Середньомісячна зарплата і мінімальна зарплата у розрахунку на 1 особу в Україні за 2006-2013 рр. 

Назва показника 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р. 

/2006р., % 
Середньомісячна 
заробітна плата, 
грн. 

1041,47 1351 1806 1906 2239 2633 3026 3265 313,35 

У відсотках до 
попереднього року 

129,2 129,7 133,7 105,5 120 117,6 114,9 107,9 - 

Мінімальна 
заробітна плата 
(на кінець року) 

400 460 605 744 922 1004 1132 1218 304,5 

У відсотках до 
попереднього року 

120,5 115 131,5 122,98 123,9 108,9 112,7 107,6 - 

Темп зростання 
реальної 
заробітної плати, у 
відсотках до 
попереднього року 

118,3 112,5 106,3 90,8 110,2 108,7 114,4 108,2 - 
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Таким чином, аналізуючи дані табл. 2, ми бачимо, що при спостережуваному 
постійному росту номінальної заробітної плати, темпи росту реальної заробітної з кожним 
роком скорочуються, що свідчить про щорічний ріст інфляції. Так в 2006 р. при рості 
номінальної заробітної плати на 36,7%, реальна заробітна плата зросла 29,2% й 18,3%, в 2007 
р. – на 29,7% й 12,5%, в 2008 р. – на 33,7% й 6,3%, в 2010 р. – на 20% й 10,2%, в 2011 р. – на 
17,6% й 8,7%, в 2012 р. – на 14,9% й 14,4%, в 2013 р. – на 7,9% й 8,2% відповідно. Але при 
порівнянні значення мінімальної заробітної плати й значення прожиткового мінімуму за 
2006-2013 рр. (див. табл. 1) виявляється, що мінімальна заробітна плата нижче прожиткового 
мінімуму: в 2006 р. – на 15,3%, в 2007 р. – на 13,5%, в 2008 р. – на 3,4%. І починаючи з 2009 
р. цей розрив скоротився, і,  мінімальна заробітна плата стає вищою за  прожиткового 
мінімум – на 6,1%, в 2010 р. – на 5,37%, в 2011 р. – на  5,35%, в 2012 р. – на 3,4%, в 2013 р. – 
на 3,6%. Таким чином розмір мінімальної заробітної плати встановлений на рівні величини 
прожиткового мінімуму можна розглядати лише як захист від бідності.  

В умовах послідовного розвитку інститутів ринкової економіки, коли традиційні 
методи централізованого вертикального управління, інтеграції та планування стають все 
менш ефективними, серйозну увагу необхідно приділити формуванню регіональної 
соціально-економічної політики і її подальшому коригуванню з урахуванням змін у 
внутрішньому і зовнішньому середовищі регіону. У той же час соціально-економічна 
політика повинна бути найважливішим пріоритетом політики державного інноваційного 
розвитку, під яким слід розуміти напрям спільних зусиль діяльності держави, населення та 
бізнес-спільноти щодо забезпечення ефективного збалансованого регіонального розвитку, а 
також сукупність способів і механізмів досягнення стратегічних цілей і завдань на основі 
соціально-економічного аналізу. Створення узагальненого науково обґрунтованого 
системного підходу до формування соціально-економічної політики регіонального розвитку, 
в рамках якого, з одного боку, були б застосовні теоретичні прийоми взаємодії різних 
напрямів сучасних суспільних наук, і, з іншого – враховані практично значущі механізми їх 
реалізації, має ще одну актуальну підставу [6]. Воно полягає в поєднанні в рамках єдиної 
стратегії регіонального розвитку таких концептуальних елементів, як інфраструктурний, 
економічний і соціальний, що, передбачає формування і розвиток на регіональному та 
державному рівнях відповідного інструментарію. При цьому розробка інфраструктурної, 
економічної та соціальної складових соціально-економічної політики, з одного боку, повинна 
розглядати в якості цільових орієнтирів окремих значень показників якості життя населення 
регіону, а з іншого – спиратися на накопичений досвід цільового планування та 
адміністрування. 

На сучасному етапі управління соціальною сферою все більше стає предметом уваги і 
відповідальності органів влади та управління регіонального рівня. У зв’язку з цим зростають 
обсяги робіт і підвищується складність завдань управління соціальною сферою регіону, що 
породжує ряд проблем. Управління соціальною сферою регіону пов’язане з виконанням 
безлічі функцій, вирішенням конкретних аналітичних та організаційних завдань, 
опрацюванням великих за обсягом і складних за структурою потоків інформації. На 
регіональному рівні соціальна сфера виступає об’єктом управління для всіх державних 
органів влади, що функціонують і мають соціальну спрямованість (міністерств і державних 
комітетів, що відають питаннями соціального захисту, освіти, культури і міжнаціональних 
відносин, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, праці та ін.), на місцевому – 
управління та відділи органів місцевого самоуправління. Оскільки соціальна сфера являє 
собою специфічну область зв’язків і відносин, що складаються між суб’єктами суспільної 
життєдіяльності, управління нею повинно здійснюватися з урахуванням умов і факторів, що 
забезпечують відтворення, розвиток, вдосконалення взаємодіючих суспільних груп та 
індивідів 

Соціальна сфера регіону являє собою складну розгалужену багатоаспектну систему, 
яка має різноманітні зв’язки, відносини, інфраструктуру, які в сукупності забезпечують 
життєдіяльність і розвиток регіонального співтовариства. Незважаючи на те, що регіональні 
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проблеми соціального розвитку існували завжди, формування соціальної політики на рівні 
регіону досить нове явище для України. Тенденції сьогоднішнього дня такі, що саме органи 
державного і громадського управління регіону стають головним суб’єктом соціальної 
політики в регіоні. На думку фахівців [6], слід проводити відмінність між поняттями « 
регіональна соціальна політика» і «соціальна політика в регіоні», оскільки вони не є 
синонімами. 

Під регіональною соціальною політикою розуміється комплекс заходів державних 
органів, спрямованих на соціальний розвиток регіонів. Проте на стадії розробки концепції 
вона повинна являти собою двосторонній процес взаємодії державних і регіональних 
структур. У практиці управління регіоном немає послідовної розробки і планомірного 
здійснення стратегії соціального розвитку, а соціальна політика, з одного боку, зводиться до 
окремих заходів щодо забезпечення гарантованого соціального мінімуму, а з іншого, до 
«латання дірок» при виникненні надзвичайних ситуацій в соціальній сфері. Регіональна 
соціальна політика більшою мірою виявилася спрямованою на створення стратегії 
соціального розвитку на макрорівні, а соціальна політика в регіоні – на практичну реалізацію 
комплексу заходів з розвитку соціальної сфери в регіоні. Тим не менш, регіональні органи 
влади і навіть органи місцевого самоврядування покликані не тільки реалізовувати соціальну 
політику в межах своїх територіальних поділів, але і формувати стратегію і тактику 
проведення соціальних реформ на своїй території в межах встановлених повноважень і 
можливостей використання власних коштів. Це характерно для регіонів, в яких формується і 
реалізується активна соціальна політика. Таким чином, регіональна соціальна політика може 
формуватися і складатися в регіонах України лише на базі узгодженої соціально-економічної 
політики нашої держави. Конкретні напрямки соціальної політики в регіоні (пріоритети, 
механізми, заходи) в значній мірі залежать від соціально-економічного стану та специфіки 
території. 

Розглядаючи регіональну соціальну сферу як систему, доречно підкреслити особливу 
важливість структури її середовища, тобто сукупності різних факторів, що певний вплив як 
на окремі елементи (тобто галузі соціальної сфери), так і на систему в цілому. Регіональна 
економіка, як складова частина регіональної системи країни в цілому, піддається постійному 
впливу позарегіональних чинників, таких як законодавство, центральні органи та організації, 
єдина економічна, фінансова система країни, політичні та інші інститути, демографія та 
інше. Поряд з цим регіональне господарство є також комплексом, що функціонує на 
обмеженій території господарюючих суб’єктів, соціальних формувань, юридичних, етичних, 
економічних, суспільних і інших інститутів. У цій своїй якості регіональна економіка також 
являє собою зовнішнє середовище для розташованих у регіоні організацій, фірм, 
підприємств та інших функціонуючих суб’єктів. Можна сказати, що крім позарегіональних і 
внутрішньорегіональних чинників регіональну соціальну сферу утворює і сукупність 
організацій (як носіїв соціальної політики ) даної території.  

Схематично структура середовища регіональної організації соціальної сфери 
представлена нижче на  рис. 2. 

Кінцевий продукт діяльності організації у вигляді соціальних благ і послуг 
спрямований на активне використання у всіх елементах зовнішнього середовища. Тому 
соціальна сфера регіону розглядається, з одного боку як сукупність організацій, а з іншого, 
як відкрита суспільно-орієнтована система. 

Особливості соціальної сфери регіону як об’єкта соціальної політики викликані 
специфічним різноманітністю розвитку культури, природно-кліматичних, географічних та 
екологічних умов, так і трансформацією соціальних і побутових потреб в отриманні освіти, 
освоєнні культурних цінностей, організації праці та відпочинку, збереженні здоров’я в 
процесі соціалізації особистості в характерних умовах функціонування конкретного регіону. 
Досягнення збалансованості в соціальній сфері, усунення виникаючих соціальних 
деформацій і, в кінцевому рахунку, досягнення соціальної стабільності є суттю соціальної 
політики в регіоні. 
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Рис. 2. Структура середовища регіональної організації соціальної сфери 
 

Сучасна вітчизняна система соціально-економічного розвитку і відповідна підсистема 
державного управління включають ряд специфічних інструментів, що ґрунтуються, перш за 
все, на політичних методах і підходах до здійснення державного регулювання, а також 
раціонального менеджменту та маркетингу соціально-економічних систем. Не можна 
забувати і про підсистему взаємодії з населенням та підприємницькими структурами, тому 
необхідний алгоритм соціально-економічного менеджменту на всіх рівнях управлінської 
ієрархії, сформований у вигляді організаційної структури адаптивного типу, що дозволить 
забезпечити максимальну гнучкість і результативність такої структури на всіх етапах 
реалізації соціально-економічної політики. 

Об’єднуючими зв’язками розглянутої системи є форми, функції і методи державного 
управління розвитком регіональних. З метою забезпечення соціально-економічного розвитку 
регіону представляється доцільним застосовувати дві основні форми державного 
регулювання: формальне інституційне регулювання, здійснюване через систему відкритих 
контрактів (законів, стандартів, норм) і формальне поточне регулювання, здійснюване за 
допомогою забезпечення виконання конкретних заходів необхідними засобами. При цьому 
має бути забезпечено досягнення модернізаційної сутності цільових соціально-економічних 
програм, яке полягає в тому, що вони втілюють у собі синтез цільового планування та 
ринкового інституційного регулювання, коли суворо цілеспрямована господарська діяльність 
здійснюється і стимулюється на комерційній основі. Далі, регіональна соціально-економічна 
політика повинна визначати діяльність державних структур за рішенням значущих проблем 
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підвищення якості життя населення регіону за рахунок перерозподілу наявних ресурсів та 
застосування інструментів соціально орієнтованого управління. 

Таким чином, ефективна соціально-економічна політика регіону, покликана 
забезпечити необхідний і достатній рівень результативності та ефективності, повинна 
ґрунтуватися на методі формування та реалізації цільових програм соціально-економічного 
розвитку. Отже, при реалізації соціально-економічної політики в мезорівневій економічній 
системі управлінцям необхідно активно використовувати цільові програми як інструмент 
ефективного комплексного впливу на соціально-економічну систему регіону. 
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Метою даного дослідження є визначення ролі якості життя сільського населення на розвиток сіль 

сикх територій. Саме такий розвиток забезпечить збереження історичних і культурних традицій 
українського села диктує потребу в прискіпливішій увазі до їх проблем обґрунтування перспектив соціального 
та економічного розвитку. Вирішення окресленої проблематики пов’язане з необхідністю визначення місця та 
ролі аграрного сектору та держави у забезпеченні зростання рівня та якості життя сільського населення, 
його соціального становища в суспільстві, набуття ними нових функцій щодо соціально – економічного 
зростання сільських територій, що й становить особливий науковий інтерес.  

Ключові слова: безробіття, бідність, населення, сільські території, якість життя. 
 

The objective of this study is to determine the role of quality of life of the rural population in the development 
of salt Sikh territories. Such development will ensure the preservation of historical and cultural traditions of the 
Ukrainian village dictates the need for a closer attention to their problems justification perspectives of social and 
economic development. The solution outlined problems associated with the need to determine the place and role of the 
agricultural sector and the state in ensuring the growth of living and quality of life of the rural population, its social 
position in society, their acquisition of the new features of the socio - economic growth of rural areas, and that is of 
special scientific interest.  

Keywords: unemployment, poverty, population, rural areas, the quality of life. 
 

Безробіття, бідність, відсутність соціальної інфраструктури, низький розвиток 
сільської місцевості є основними чинниками відтоку сільських мешканців з села в міста чи 
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закордон для пошуку перспектив на майбутнє. Саме такі умови які складаються на 
сучасному етапі сприяють деградації сільських територій. 

Нині в Україні, як і в більшості держав світу, потребує від масштабної бідності й 
разючого розшарування населення за статками, що, окрім іншого, стало наслідком недолугих 
державноуправлінських рішень під час проведення економічних реформ [1, с. 1]. 

В екстремальних умовах в Україні живе більше половини сільських безробітних, 
багатодітних та одиноких малозабезпечених сімей, недієздатних пенсіонерів, громадян без 
певних занять та місця проживання. Багато з них є кваліфікованими робітниками, 
спеціалістами, які не знайшли себе в нових ринкових умовах, поповнили лави «нових 
бідних» через відсутність попиту на робочу силу та занижену ціну на неї [2].  

Основне завдання підвищення рівня життя населення зводиться до проблеми 
подолання бідності, тобто стимулювання рівня платіжоспроможності громадян у конкретних 
умовах та період часу. 

Бідність – не просто певний низький рівень споживання. Вона уособлюється з 
психологічним знедоленням, основним проявом якого є знецінений імідж особи. Водночас 
бідні люди – соціально знедолені, оскільки позбавлені засобів для досягнення успіхів у 
суспільному житті. Але найтяжчим ярмом бідності є її здатність до самовідтворення. Ні сама 
бідна родина, ні її нащадки, переважно, не можуть змінити свій спосіб життя і вийти із 
зачарованого кола бідності [3].  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Елементи рівня життя населення 
 

Головне завдання держави – робити життя людей комфортним, збільшувати їхні 
доходи та більш справедливим, захищаючи їхні інтереси [4].  

Завдання держави полягає у скороченні рівня бідності, а також безробіття. Для цього 
необхідно підтримувати прозору і справедливу систему соціального захисту, яка ґрунтується 
на соціальних стандартах, спирається на принцип охоплення всього населення і не є 
дискримінаційною за своєю суттю. Роль держави у забезпеченні системи соціального 
захисту повинна бути посилена, а не передана на відкуп приватизації, децентралізації і 
дерегулювання. Це можливе за умов формування системи, в якій рівень доходу для 
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забезпечення основних потреб і захищеність людини стають основою соціальних гарантій і 
економічної свободи [5]. 

Матеріальний добробут сільських жителів залежить від щомісячних доходів, які 
складаються з: середньомісячної оплати праці членів сільської сім'ї, дивідендів від оренди 
майнових та земельних паїв,  доходів від ведення особистого підсобного господарства; 
пенсій; допомоги на дітей та інших надходжень. 

Забезпечення населення необхідними речами для життєдіяльності (продукти 
харчування, товари, послуги та ін.) і формують таку соціальну категорію як рівень життя 
населення. Розрізняти 4 ступені рівня життя населення:  

 добробут – користування благами, які забезпечують всебічний розвиток людини;  
 нормальний рівень – раціональне споживання за науково обґрунтованими 

нормативами, яке забезпечує відновлення фізичних та інтелектуальних сил;  
 бідність – споживання благ на рівні збереження працездатності як найнижчої межі 

відтворення робочої сили;  
 злиденність – споживання мінімально необхідного за біологічними критеріями 

набору благ [6, c.109]. 
На рівень життя сільського населення безпосередньо впливає розвиток середовища а 

саме соціальної сфери та інфраструктура місцевості. Можна виділити наступні елементи 
рівня життя сільського населення (рис.1). 

За відсутності вищевказаних елементів рівня життя особливо для сільських територій 
спостерігається міграційні процеси. Саме така тенденція і спостерігається у Полтавській 
області (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка кількості сільського населення Полтавської області [7] 

Роки 
Показники 

2009 2010 2011 2012 2013 
Кількість населення Полтавської області всього, тис. осіб 1511,4 1499,6 1487,8 1477,2 1467,8
Кількість сільського населення, тис. осіб 595,3 587,1 579,4 572,3 566,1 
Кількість народжених у сільській місцевості 5895 5856 5753 5852 5676 
Кількість померлих у сільській місцевості 13596 12847 12092 11646 11667 
Природний приріст 
(скорочення) населення 

–7701 –6991 – 6339 –5794 –5991 

Розроблено на основі даних статистичного щорічника Полтавської області  
 

Для Полтавської області населення в сільській місцевості скорочується. Тобто 
спостерігається депопуляція , також як можна спостерігати в табл. 1 відбувається негативна 
тенденція до зменшення кількості народжених з 5895 тис. осіб у 2009 році до рівня 5676 тис. 
осіб у 2013році. Показник природного приросту (скорочення) населення по області має 
тенденцію до зростання і у 2013 році становить -5991. 

Зупинити відтік сільського населення можливе за рахунок факторів таких як якість 
життя та матеріальне благополуччя, тому розв’язання демографічної проблеми на селі тісно 
переплітається з розвитком сільських територій. Саме розвиток сільських територій тісно 
пов'язаний з стабілізацією чисельності населення за рахунок факторів, які регулюють та 
впливають на життєдіяльність населення. 

Серед заходів щодо регулювання демографічних процесів на сільських територій, 
тобто стабілізації демовідтворювальних процесів та зменшення темпів соціально негативних 
явищ, потрібно виділити: 

 розробка та реалізація державної стратегії підвищення рівня демографічного стану 
(оздоровлення населення, покращення виробничих та побутових умов життєдіяльності, 
створення належних умов праці та ін.); 

 економічно підтримувати багатодітних сімей; 
 формування повноцінного ринку праці на селі, за рахунок розвитку соціальної 

інфраструктури, підприємств сфери малого бізнесу; 
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 сприяння формуванню сільської родини шляхом надання молодим сім’ям 
пільгових кредитів для будівництва житла; 

 забезпечуючи населення відповідним рівнем медичного обслуговування; 
 розбудова сільської інфраструктури та недопущення закриття лікарень, шкіл, 

дошкільних закладів, будинків культури; 
 покращання фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських 

товаровиробників; 
 стимулювання різноманітних форм кооперації та агропромислової інтеграції, 

розвиток інфраструктури агропродовольчого ринку. 
Для підвищення рівня життя населення необхідна цілеспрямована політика держави 

щодо підвищення доходів населення, розроблення та впровадження стимулюючих програм 
розвитку малого підприємництва та аграрного виробництва на селі, стимулювання розвитку 
кооперації агропромислової інтеграції агровиробників, розвиток інфраструктури сільських 
територій. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

Проведено аналіз  інноваційного потенціалу регіонів України на основі окремих показників 
Регіонального інноваційного табло країн ЄС. Встановлено, що інноваційна продуктивність регіонів в Україні 
характеризуються переважно низькими показниками та значною територіальною диференціацією. Для 
розвитку інноваційної економіки регіонів визначено першочерговим створення умов для переходу на 
інноваційний шлях розвитку та мотивації у ринкових суб'єктів для активізації інноваційних  процесів. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, регіони, модернізація, регіональна інноваційна 
продуктивність. 

 

The analysis of the innovation potential of Ukraine’s regions has been carried out on the basis of certain 
parameters of the Regional Innovation Scoreboard. It has been determined that the innovative performance of 
Ukraine’s regions is characterized mainly by low results and large territorial differentiation. To develop innovative 
regional economies the primary target is to create conditions for transition to an innovative way of development and 
motivation of market actors to enhance innovation processes. 

Keywords: innovation potential, regions, modernization, regional innovative productivity. 
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Протягом останніх двадцяти років у значній кількості зарубіжної наукової літератури 
підкреслюється вагоме значення регіональних інновацій у збільшенні 
конкурентоспроможності та модернізаційних процесах. Загальною думкою в науковій 
літературі сьогодні є те, що рушійною силою довгострокового економічного зростання є 
наука, технології та інновації, а довгострокові відмінності в економічному стані країн та 
регіонів пояснюються відмінностями в знаннях, продуктивності і технологіях [1]. В 
економічній літературі сформувалася домінуюча та усталена думка про те, що 
конкурентоспроможність та інновації, в першу чергу, визначаються на регіональному та 
місцевому рівнях [2, 3]. Таким чином, інноваційний потенціал як компонент 
модернізаційного потенціалу економіки регіону має важливе значення в сучасних умова, що 
зумовлює актуальність теми дослідження.   

Інноваційний потенціал регіону відображає спроможність і готовність регіону 
здійснювати ефективну інноваційну діяльність. Під спроможністю розуміють наявність і 
збалансованість структури потенціалу, а під готовністю – достатність і збалансованість 
розвитку потенціалу і наявних ресурсів для ефективної інноваційної діяльності [4, с. 25].  

Для визначення регіональної інноваційної продуктивності країн ЄС Європейська 
комісія використовує ряд показників, серед яких якість людських ресурсів, витрати на 
НДДКР в державному та приватному секторах, витрати на інноваційну діяльність, які 
відмінні від НДДКР, кількість патентних заявок, кількість підприємств, що здійснюють 
випуск інноваційної продукції, обсяг продажу інноваційної продукції [5, р. 9].  

Метою статті є проведення аналізу регіональної інноваційної продуктивності в 
Україні на основі окремих показників, які застосовуються Європейською комісією для країн 
ЄС.  

Аналіз впровадження в 2008-2013 рр. прогресивних технологічних процесів показав, 
що три регіони – Харківський, Запорізький та м. Київ лідирували зі значним відривом від 
інших регіонів. У 2013 р. лише м. Київ та Харківський регіон разом впровадили 55,4% всього 
обсягу прогресивних технологічних процесів по Україні. Це один із показників виробничо-
технологічного потенціалу, який характеризується надвисокою територіальною 
диференціацією. У  2013 р. максимальне значення впроваджених прогресивних 
технологічних процесів в 235,7 раз перевищило його мінімальне значення. 

Лідером за часткою інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції 
в 2013 р. став Полтавський регіон – 14,4%. Крім зазначеного ще 7 регіонів мали рівень 
показника, вищий середнього по країні (4,09%): Закарпатський (13,4%), Івано-Франківський 
(7,5%), Сумський (10,6%), Тернопільський (7,4%), Харківський (4,8%), Херсонський (5,6%) 
та м. Київ (4,4%) [6, с. 405-407].  

Фінансову інтенсивність наукового забезпечення економіки характеризують витрати 
на НДДКР, виражені в частках ВВП. По Україні в 2013 р. питома вага загального обсягу 
витрат на НДДКР у ВВП становила 0,8%, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету – 
0,3%. Для порівняння слід визначити, що в країнах ЄС обсяг витрат на наукові дослідження 
та розробки в 2012 р. становив 2,0% від ВВП, найвища частка витрат на дослідження та 
розробки була у Фінляндії (3,8%), Швеції (3,4%), Данії (3,1%), Німеччині (2,8%), найменша – 
у Кіпрі, Румунії, Болгарії, Словаччині (від 0,7% до 0,6%) [7, с. 76]. Світовий досвід показує, 
що при значенні витрат на НДДКР, нижчому 0,4% валового регіонального продукту (ВРП), 
наука може виконувати в державі лише соціально-культурну функцію. Тільки при значенні, 
вищому 0,9%, можна розраховувати на вплив науки на економічний розвиток. В ЄС 
критичною вважається наукомісткість ВВП у розмірі 2 % [8]. 

Серед регіонів України в 2013 р. лише 4 регіони (Львівський, Миколаївський, 
Харківський та м. Київ) мали рівень наукомісткості ВРП вище середньонаціонального і 
тільки в Харківському регіоні було перевищено критичний рівень наукомісткості – 2,4%. [9, 
с. 26]. Це свідчить про недостатнє виділення коштів на науку в регіонах і країні в цілому. 
Слід відзначити, що переважна частина НДДКР фінансується за рахунок коштів державного 
і місцевих бюджетів – 95% (2013 р.) [7, с. 75]. Підприємницький сектор в Україні, на відміну 
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від країн з розвиненою ринковою економікою, де 60-75% витрат на науку фінансує бізнес, не 
зацікавлений у проведенні наукових досліджень. Витрати на виконання прикладних 
досліджень асигнувалися на три четверті також за рахунок коштів державного і місцевих 
бюджетів і лише близько 15% було профінансовано приватним. Із загальної суми НДДКР 
витрати на виконання науково-технічних розробок склали 46%, які на 38,1 % профінансовані 
іноземними фірмами, 28,1% – організаціями підприємницького сектору та на 13,7% – за 
рахунок бюджетних коштів [7, с. 77].  

У 2013 р. основним джерелом фінансування інноваційної діяльності були власні 
кошти підприємств – 63,9% від загального обсягу витрат спрямованих на інноваційну 
діяльність (52,9% у 2012 р.). Фінансову підтримку держави всього по Україні отримали 27 
підприємств із держбюджету і 28 – з місцевих бюджетів. Збільшилась частка коштів 
іноземних інвесторів – з 0,4% до 8,7% , відповідно, та кількість інвестованих підприємств – з 
11 до 14. Частка фінансування інноваційної діяльності з боку вітчизняних інвесторів 
збільшилась з 0,3% до 1,3%, кількість профінансованих суб’єктів господарської діяльності – 
з 15 до 19 підприємств [7, с. 161-162].  

Загалом, в  2013 році більше половини витрат на інноваційну діяльність України 
(54,6%) було здійснено лише 4 регіонами: Одеським (15,5%), Донецьким (15,0%), 
Дніпропетровським (11,6%) та м. Київ (12,5%). Найменша частка фінансування характерна 
для Закарпатського регіону (0,3%) [6, с. 405].  

Ступінь успішності інноваційної продуктивності безпосередньо залежить від рівня 
розвитку соціального середовища, його сприйнятливості до процесів удосконалення 
існуючих або впровадження нових технологій, продуктів і послуг. У 2013 р. в середньому по 
Україні на регіон налічувалось 3997 фахівців вищої кваліфікації. Найбільша чисельність 
даних фахівців зосереджена в Дніпропетровському регіоні – 6289, Донецькому - 6408, 
Львівському - 7467, Одеському - 5660, Харківському - 14409 і м. Києві - 29487 фахівців. 
Найменша кількість спостерігалася в Кіровоградському регіоні - 841 фахівець [6, с. 392]. 
Згідно коефіцієнта диференціації, максимальне значення показника перевищує мінімальне в 
середньому за період в 38 раз, що також говорить про гетерогенність розвитку територій. 

За рівнем економічної активності в 2008-2013 рр. спостерігається відносно незначна 
диференціація регіонів України. Протягом всього досліджуваного періоду  питома вага 
економічно активного населення в середньому по Україні становила від 62,5% в 2008 р. 
(мінімальне значення) до 64,3% 2013 р. (максимальне значення). У 2013 р. 16 регіонів мали 
частку економічно активного населення вище середньонаціонального, найвищим показником 
характеризувався м. Київ (68,2%). В інших 9 регіонах (Закарпатський, Івано-Франківський, 
Київський, Кіровоградський, Луганський, Львівський, Одеський, Тернопільський та 
Чернівецький) питома вага економічно активного населення складала нижче середнього 
значення, мінімальне з яких визначено в Івано-Франківському регіоні (58,7%) [10, с. 73].  

Світовий досвід показує, що найбільш стійкими є економіки тих країн, в яких вищий 
рівень освіти населення. В усіх постіндустріальних країнах спостерігається стійке зростання 
частки працівників з вищою освітою в загальній кількості зайнятого населення.  

Частка зайнятих з вищою освітою служить одним із інструментів регулюючого 
впливу на соціально-економічні процеси, пов’язані з поліпшенням якості життя населення 
України. Підвищення чисельності студентів освітніх установ ВНЗ як головної складової 
розвитку людського капіталу може забезпечити прискорене зростання економіки регіонів. У 
2013 році 42,6% всіх студентів ВНЗ було зосереджено в 6 регіонах України: в м. Києві 
(15,6%), Харківському регіоні (7,6%), Одеському (5,0%), Львівському (5,4%), Запорізькому 
(4,6 %), Дніпропетровському (4,4%). Найменшим показником характеризується 
Закарпатський регіон, де на 10000 осіб населення приходиться 207 студентів ВНЗ [10, с. 236].  

Одним з вирішальних чинників для інноваційного розвитку та інтенсивного зростання 
територій стають досягнення науки, техніки і високих технологій. Аналіз діяльності 
наукових організацій України в 2013 році показав, що 1208 організацій взяли активну участь 
у виконанні наукових та науково-технічних робіт, в т.ч. 44,3% – організації 
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підприємницького сектору економіки, 41,1% – державного і 14,6% – вищі навчальні заклади. 
Найбільша кількість організацій підпорядкована Національній академії наук України – 199, 
Національній академії аграрних наук – 93, Академії медичних наук – 35, Академії 
педагогічних наук – 16, Академії правових наук – 6, та Академії мистецтв – 2 організації [7, 
с. 9]. Проведений аналіз продемонстрував територіальну неоднорідність розвитку науково-
дослідного потенціалу. Більше половини (59,5%) наукового персоналу зосереджено лише в 
двох регіонах України: в м. Київ – 42,6% всіх фахівців, зайнятих науковими дослідженнями 
та розробками та в Харківському регіоні – 16,9%. Крім зазначених, ще три регіони 
нараховують кількість фахівців вище середньонаціонального значення: Дніпропетровський – 
7194, Донецький – 5595 та Львівський – 3627 фахівців. Найменшою кількістю фахівців, 
зайнятих науковими дослідженнями і розробками характеризується Хмельницький регіон 
(112 осіб) [6, с. 390]. В цілому по Україні чисельність персоналу, зайнятого дослідженнями і 
розробками з 2008 по 2013 рр. зменшилась в 1,2 рази. У структурі зайнятого населення у 
2013 р. питома вага виконавців наукових досліджень і розробок становила 0,5%, з яких 
19,3% – доктори і кандидати наук [7, с. 38-39].  

За кількістю виданих патентів на об’єкти промислової власності лідирує м. Київ, 
частка якого складає 30%. Ще 6 промислово розвинених регіонів мали значення показника 
вище середнього по Україні (335 патентів): Харківський (1158), Дніпропетровський (585), 
Донецький (582), Луганський (502), Вінницький (455) та Львівський (367) регіони. 
Найменшу кількість виданих патентів було здійснено в Житомирському регіоні (18) [7, с. 
130]. За територіальною диференціацією максимальне значення показника (м. Київ) 
перевищує мінімальне значення (Житомирський регіон) в 139 раз. 

Таблиця 1 
Показники інноваційного потенціалу* 

Показник  2008   2009   2010   2011   2012  2013  
Кількість інноваційно-активних підприємств у промисловості, одиниць 

1 Середнє значення по Україні 57,3 54,1 54,8 56,6 64,8 67,6 
2. Максимальне значення 180 155 136 161 146 168 
3. Мінімальне значення 14 16 21 22 22 18 
4. Розмах варіації, од. 166 139 115 139 124 150 
5. Середнє квадратичне відхилення 40,1 31,4 31,3 32,0 32,3 35,8 
6. Коефіцієнт диференціації, раз 12,9 9,7 6,5 7,3 6,6 9,3 

Фінансування інноваційної діяльності, млн. грн. 
1 Середнє значення по Україні 425,4 470,7 312,6 315,8 393,2 386,2 
2. Максимальне значення 2639,9 2740,4 1212,9 2090,5 2391,3 1497,4 
3. Мінімальне значення 16,9 14,0 21,2 8,1 31,3 32,8 
4. Розмах варіації, од. 2623,0 2726,3 1191,7 2082,4 2359,9 1464,6 
5. Середнє квадратичне відхилення 621,3 712,8 342,5 460,3 512,2 438,6 
6. Коефіцієнт диференціації, раз 156,0 195,5 57,3 258,1 76,3 45,7 

Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, % 
1 Середнє значення по Україні 7,3 6,0 5,0 4,9 4,8 4,1 
2. Максимальне значення 38,3 24,7 13,2 14,4 24,3 14,4 
3. Мінімальне значення 0,6 0,6 0,5 0,3 0,5 0,6 
4. Розмах варіації, од. 37,7 24,1 12,7 14,1 23,8 13,8 
5. Середнє квадратичне відхилення 7,4 5,6 3,3 3,7 4,9 3,7 
6. Коефіцієнт диференціації, раз 63,8 41,2 26,4 48,0 48,6 24,0 

 
*Складено та розраховано автором за [11, 12, 13]. 
Важливою характеристикою інноваційного потенціалу є сприйнятливість 

виробництва до інновацій і рівень його інноваційної активності. У 2013 р. спостерігається 
активізація інноваційної діяльності, кількість інноваційно активних промислових 
підприємств збільшилася на 4,7% (у  2012 р. – на 14,8%) і склала 1758 підприємств. 
Найбільшим пожвавленням у 2013 році інноваційної діяльності відзначилися Миколаївський 
та Дніпропетровський регіони, де кількість інноваційно активних підприємств зросла 
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відповідно на 23,9% та 23,8%. Зменшення кількості промислових підприємств, що займалися 
інноваційною діяльністю, виявлено в 10 регіонах, з яких найбільше у Закарпатському (на 
18,2%) та Херсонському (на 8,6%) регіонах [6].  

Найбільша кількість інноваційно активних промислових підприємств сконцентрована 
в Харківському регіоні (9,6% загальної кількості по Україні), м. Києві (7,4%), Запорізькому 
(6,5%), Миколаївському (6,5%) та Львівському (5,7%) регіонах. 

Основні показники інноваційного потенціалу модернізації наведено та проаналізовано 
в табл.1.  

З проведеного дослідження можна зробити висновки, що інноваційна продуктивність 
регіонів в Україні характеризуються переважно низькими показниками та значною 
територіальною диференціацією, що свідчить про гетерогенність розвитку територій. Для 
розвитку інноваційної економіки регіонів першочергово необхідне створення умов для 
переходу на інноваційний шлях розвитку й мотивації у ринкових суб'єктів для активізації 
інноваційних  процесів.  
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В статье раскрыто содержание категории «занятость». Определены доминирующие факторы, 
влияющие на развитие рынка труда и занятости в Украине. Проанализированы основные тенденции 
занятости в регионах Украины. Выявлены ключевые проблемы занятости, требующие структурных 
изменений экономики, регулирования рынка труда.  

Ключевые слова: занятость, рынок труда, факторы влияния, мотивация эффективной занятости, 
качественная занятость. 

 
The essence of the category "employment" has been revealed in the article. The dominating factors influencing 

development of labor market and employment in Ukraine have been defined. The main tendencies of employment in 
regions of Ukraine have been analysed. The key problems of employment demanding structural changes of economy, 
regulation of labor market have been defined. The need of ensuring high-quality employment has been proved. 

Keywords: employment, labor market, influence factors, motivation of effective employment, high-quality 
employment. 

 

Сложный период рыночной трансформации экономики Украины  противоречиво 
отразился на развитии рынка труда и занятости населения. Несбалансированность рынка 
труда, рост занятости в неформальном секторе, трудности реализации трудового потенциала 
в условиях низких доходов, – все эти проблемы требуют глубокого научного анализа и 
поиска путей формирования эффективной занятости в Украине.  

Последние годы изучение проблем занятости населения находилось в центре 
внимания многих ученых мира. В Украине разнообразные аспекты занятости также активно 
изучались и нашли свое отражение в монографиях С. Бандура, Е. Гришновой, Т. Заяц, 
Г. Купаловой, И.  Кравченко, Э. Либановой, Л. Лисогор, В. Оникиенко, В. Петюха, 
И. Петровой, М.  Семикиной, С.  Пасеки, А. Цимбала и др. В то же время противоречия в 
сфере занятости  Украины требуют продолжения и углубления научных поисков. 

Целью статьи является определение сущности занятости, выяснение факторов, 
влияющих на ее развитие в Украине, выявление основных тенденций и проблем занятости в 
Украине и ее регионах.  

Отметим, что первые научные представления о занятости стали формироваться 
одновременно с появлением рыночных отношений. Анализ научных литературных 
источников показывает, что ключевые положения теории занятости были разработаны 
А. Смитом, Д. Рикардо, В. Петти, К. Марксом, М. Туган-Барановським, Дж. М. Кейнсом, А.  
Маршаллом и др. 

В Украине, ставшей на путь рыночных реформ, масштабные исследования проблем 
рынка труда и занятости связаны с именами известных ученых – В. Оникиенко, С. Бандура, 
Э. Либановой, В. Гейца и др. Большую роль в этом плане сыграла деятельность научных 
институтов – Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины (г. Киев), 
Института демографии и социальных исследований НАН Украины (г. Киев), Института 
экономики и прогнозирования НАН Украины (г. Киев), Института региональных 
исследований НАН Украины (г.Львов), Института экономики промышленности НАН 
Украины (г.Донецк). По словам Э. Либановой, характерной особенностью исследований стал 
поворот от  технократического подхода к изучению трудовых ресурсов к  формированию 
идей социально ориентированного рынка труда, социальным проблемам занятости [4, с.6]. 

Анализ современной литературы позволяет сделать вывод, что занятость сегодня 
характеризуют многогранно: как экономическую категорию, которая отражает  
использование ресурсов труда, обеспечивая производство валового национального продукта, 
то есть создание экономических основ жизни населения; как процесс  удовлетворения 
потребностей экономики в рабочей силе с учетом ее количества и качества; как процесс 
использования индивидуального и общественного труда, который наполнен не только 
экономическим, но и социальным смыслом (не хлебом единым жив человек, то есть не 
только заработками, но и радостью от труда, самореализации, социального общения) [1; 2; 3; 
4]. На наш взгляд, наиболее емкое понятие занятости предложил   В. Оникиенко в книге 
«Рынок труда и социальная защита населения Украины: ретроанализ, проблемы, пути 
решения»: занятость на переходном к рынку этапе – это система общественно-
экономических отношений, которая регулирует обеспечение экономически активного 
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населения рабочими местами, формы его участия в общественном производстве, процессы 
воспроизводства, распределения и перераспределения трудоактивных граждан и определяет 
качество жизни населения [4, с. 137]. 

В то же время законодательство Украины  трактует термин занятости достаточно 
широко. Принятый в 1991 году Закон Украины «О занятости населения» определяет 
занятость как деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и общественных 
потребностей и такую, что приносит, как правило,  доход в денежной или иной форме [5].  

В зависимости от целей анализа специалисты различают множество разновидностей и 
форм занятости. Развивая научные подходы  М. Семикиной и Н. Іщенко, считаем, что важно 
стремиться к эффективной занятости, результатом которой станет максимально полное 
удовлетворение потребностей общества и его членов в материальных и духовных благах и 
услугах с минимально возможными общественными затратами [6; с.22]. Вместе с тем, 
эксперты признают тенденции неэффективной занятости в Украине, сокращение трудового 
потенциала, вовлеченного в экономику [3; 4; 6; 7]. Для объяснения причин такой ситуации 
важно понимание того, что на развитие занятости, соотношение экономически активного и 
неактивного населения, оказывают влияние демографические, политические, экономические, 
технико-технологические, инновационные, конкурентные и другие факторы. Схема на рис. 1 
иллюстрирует количественные параметры населения Украины, характеристики его 
трудового потенциала (население трудоспособного возраста), соотношения экономически 
активного и экономически неактивного населения, занятого и безработного (по состоянию на 
1 июля 2014 г.). 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Характеристика населения  Украины с позиций экономической активности  на рынке 

труда (по состоянию на 1 июля 2014 г.) 
*Примечание: схема  построена автором по данным Государственной службы статистики Украины 

(по состоянию на 1 июля 2014 года). 
 

Важно отметить, что в результате длительного демографического кризиса происходит  
сокращение населения в Украине, что объективно сокращает трудовой потенциал страны 
(количество трудоспособного населения). Так, по данным Государственной службы 
статистики Украины  по состоянию на июль 2014 г. население страны составило 42,99 млн. 
чел., что на 8,91 млн. чел. или 17,2% меньше аналогичного показателя 1991 года  (51,9 млн. 
чел.).  

Доминирующим фактором развития трудового потенциала и формирования занятости 
стало старение населения, которое происходит в результате снижения рождаемости и 
сохранения ее на уровне, который не обеспечивает простого воспроизводства поколений. 
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Закономерным становится  сокращение притока молодой рабочей силы на предприятия и 
увеличение доли лиц старшего возраста. Вместе с тем последствия мирового финансового 
кризиса и системного кризиса в Украине заставили работодателей оптимизировать затраты 
на персонал путем сокращения штатов за счет пенсионеров.  Рис. 2 отражает тенденцию 
уменьшения количества занятого населения старше трудоспособного возраста (старше 70 лет 
по методологии Международной организации труда).  

Количество занятого населения старше трудоспособого возраста, тыс. чел.
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Рис. 2. Динамика занятости населения старше трудоспособного возраста  

 

Однако следует отметить, что в условиях старения населения трудовой потенциал 
людей преклонного возраста неизбежно надо будет привлекать,  бережно и эффективно 
использовать, создавая рабочие места (в т.ч. дистанционные) на условиях неполной 
занятости, с удобным графиком работы, благоприятными условиями, не допуская 
дискриминации в оплате труда. 

Анализ показал, что среди других факторов доминирующее влияние на состояние 
занятости оказывают:  

 медленные темпы структурной перестройки экономики, дифференциация 
экономического и инновационного развития регионов;  

 процессы стагнации экономической активности населения в условиях преобладания 
низких доходов в официальном секторе занятости;  

 преобладание непривлекательных рабочих мест (с применением тяжелого 
физического труда на предприятиях промышленности,  сельского хозяйства), что 
обусловливает высокую текучесть кадров, поддерживает спрос на  низкооплачиваемый труд 
малоквалифицированных работников; 

Анализ за период 2000-2013 гг. показывает, что рост количества занятых происходит 
за счет увеличения работающих в секторе самостоятельной занятости при сокращении 
количества наемных работников предприятий, учреждений, организаций (табл. 1). 

По данным табл. 1 видно, что в общем количестве занятого населения стремительно 
сокращается доля занятых трудом в промышленности, сельском, лесном хозяйстве. При этом 
имеет место увеличения занятости в финансовых организациях, государственном 
управлении, практически вдвое возросла самостоятельная занятость как результат 
расширения неформального сектора экономики, где работают преимущественно без 
трудовой книжки, не рассчитывая на социальную защиту (занятость в торговле, сфере 
бытового обслуживания, автосервисе, гостиничном бизнесе и т.д.). Современное состояние 
рынка труда характеризуется нарастанием напряженности в связи с ростом безработицы. 
Данные Государственной службы статистики Украины 2014 года зафиксировали тревожные 
тенденции сокращения занятого населения и увеличения безработного населения, что 
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связано с последствиями системного кризиса и военными действиями на юго-востоке 
Украины. 

Таблица 1 
Тенденции занятости  населения  в экономике Украины* 

В том  числе  от общего 
количества занятых (%) 

 Год 
Занято всего, тыс. 

чел. 

Наемные работники 
предприятий, учреждений, 

организаций, 
тыс. чел. 

промышлен-
ность 

сельское 
хозяйство, 

охота, лесное 
хозяйство 

2000 20175,0 16044,0 22,2 13,6 
2005 20680,0 14005,3 18,8 6,9 
2006 20730,4 14069,2 18,4 6,2 
2007 20904,7 14001,9 17,7 5,3 
2008 20972,3 13938,9 17,1 4,7 
2009 20191,5 12948,5 15,8 4,4 
2010 20266,0 12564,2 15,0 3,9 
2011 20324,0 12093,8 24,5 6,0 
2012 20354,3 10468,8 13,4 2,7 
2013 20404,1 9957,7 12,8 2,5 

*Примечание: использованы данные Государственной службы статистики Украины 
 

Прогнозные оценки Государственной службы статистики предусматривают 
сокращение безработицы за счет создания новых рабочих мест и увеличение занятого 
населения  в 2015 г. до 19400 тыс. чел. (рис. 3). 
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Рис. 3. Тенденции напряженности на рынке труда Украины (оценки прогноз 

Государственной службы статистики Украины)* 
*Примечание: построено с использованием данных Государственной службы статистики Украины 

без учета в 2013-м и 2014-м годах данных АР Крым и Севастополя 
 

Таким образом, ключевые проблемы занятости, требующие структурных изменений 
экономики, регулирования рынка труда таковы:  сокращение безработицы за счет 
модернизации старых и создания новых рабочих мест, внедрения специальных целевых 
программ занятости; расширение нестандартных форм занятости для эффективного 
использования трудового потенциала работников старшего возраста, поддержка малого 
бизнеса, стимулирование спроса на труд в организациях, предприятиях инновационного типа 
для улучшения структуры занятости в пользу перспективных рабочих мест, развития 
отечественного производства. 
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С точки зрения перспектив развития занятости отметим, что ХХI век (век 
компьютеризации, инноваций, высоких технологий)  должен неизменно внести свои 
коррективы в понимание возможностей решения проблем занятости. Потому  в контексте 
перспектив инновационного развития, реализации целей тысячелетия, поставленных ООН,  
считаем, что занятость должна быть не только эффективной с точки зрения затрат и 
получаемого эффекта, но и качественной. Качественная занятость в нашем понимании 
должна базироваться на создании высококачественных рабочих мест, которые будут 
обеспечивать реализацию трудовых, социальных, творческих возможностей и способностей 
людей, качественное воспроизводство трудового потенциала. Такая занятость, 
предусматривает сокращение до минимума объемов ручного, непрестижного, тяжелого 
труда, интеллектуализацию рабочих мест,  достойные условия труда и его оплаты.   
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

У статті проаналізовано сутність інституційного підприємницького середовища, виділено основні 
сегменти інституційного середовища. визначено основні проблеми формування ефективного інституційного 
підприємницького середовища та чинники удосконалення інституційного підприємницького середовища. 

Ключові слова: інституційне підприємницьке середовище, чинники інституційного підприємницького 
середовища, сегменти інституційного підприємницького середовища 

 
The article contains the essence of the institutional business environment, identified major segments of the 

institutional environment, the main problem of forming an effective institutional business environment and institutional 
factors improving the business environment. 

Keywords: institutional business environment, institutional factors of business environment and institutional 
segments of the business environment 

 

Сучасна економічна теорія більше не піддає сумніву значимість інститутів для 
економічного розвитку. Загальновизнаним є той факт, що їхня стабільність та ефективність є 
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ключовою умовою для інвестицій і розвитку підприємництва. Зокрема, М. Олсон вказував на 
роль модернізації формальних і неформальних інститутів в прискоренні економічного 
зростання країни 1, с. 46. Саме нові інституційні економічні системи, вбудовані відповідно 
до принципу економічного лібералізму сприяють їх прискореному соціально-економічному 
зростанню в інституційному середовищі. 

Необхідно визнати, що інституційна система сучасної економіки України на даному 
етапі не відповідає новим вимогам, які пов’язані із становленням економіки інноваційного 
типу. Рішення даної проблеми вимагає реформування діючих інститутів і формування нових, 
тобто створення ефективного інституційного середовища, яке є основою розвитку 
модернізованої моделі економіки. Такий підхід забезпечить конкурентоздатність економіки і 
комплексний розвиток підприємницького сектору країни 2, с. 9. 

В умовах підвищення вагомості інституційних факторів аналіз стану і динаміки 
інституційного середовища стає невід’ємною складовою процесу підвищення соціально-
економічної ефективності. Тим не менш, не зважаючи на активне використання 
економістами терміну інституційного середовища, його визначення та його тлумачення 
мають безліч трактувань (табл. 1). 

Таблиця 1 
Наукові підходи до сутності «інституційне середовище» 

Автор Зміст поняття «інституційне середовище» (ІС) 

А. Олійник  
3, с. 401 

ІС (економічна конституція, інституційна структура економіки, інституційні рамки) – 
характеристики зовнішнього середовища, що мають значення для економічної діяльності, 
сукупність цінностей, формальних і неформальних норм, які впливають на 
співвідношення стимулів у діяльності і обумовлюють досягнення мінімальної згоди між 
людьми 

О. Уільямсон  
4, с. 36 

ІС – звичаї, норми, політика, судова система, право власності і контрактне право – 
варійовані параметри, які змінюють конкурентні витрати управління 

Э. Фуруботн, Р. 
Рихтер 5, с. 335 

ІС – це елементарні конституційні та операційні правила економіки, складові її 
структури, які направляють індивідуальну поведінку. Конституційні – базуються на 
принципах недоторканності приватної власності. Операційні – правила загального 
характеру, основне призначення яких полягає в зниженні трансакційних витрат 

Д. Норт 6, с. 6 
ІС – це рамки укладення інституціональних угод (договорів між окремими індивідами, 
спрямованими на зниження трансакційних витрат) 

У даному контексті заслуговує на увагу й висновок американських вчених А. Керолла 
та А. Бучхольтз про зв’язок інституційного середовища із соціально-економічним розвитком. 
Ці вчені визначають дану дефініцію як макрооточуюче середовище (the macroenvironment) і 
вирізняють такі його чотири сегменти: 

 соціальний. Акцентує увагу на демографічних процесах, життєвих звичках та 
традиціях, соціальних цінностях суспільства; 

 економічний. Зосереджує увагу на характерних рисах та напрямах розвитку, в яких 
функціонують економічні суб’єкти. До кількісних характеристик цього сегмента 
відносять ВВП, показники інфляції, облікової ставки, рівня безробіття, курсу 
національної валюти тощо; 

 політичний. Визначає, яким чином організовані законотворча діяльність, політичні і 
виборчі процеси та усі аспекти взаємодій між підприємцями, політичною елітою та 
урядом. Підсумковим чинником при цьому визнають регулятивну та фіскальну 
політики щодо бізнесу, порядок отримання ліцензій, дозволів; 

 технологічний. Репрезентує загальний набір тих процесів, які відбуваються у науково-
технічному прогресі, новітніх технологіях. До цього сегмента відносимо нові товари і 
послуги, процеси, матеріали, стан наукового рівня, зміни у теоретичних та 
прикладних аспектах науки 7, с.5. 
З позицій сутності інституту як макроекономічної категорії, то у сенсі інституційного 

середовища, вирізняють такі його структурні елементи: окреслює рамки взаємодії в цілому, 
має характеристики чистого суспільного блага, регулює деперсоніфіковані та нелокальні 
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трансакції, у ньому відсутні елементи владних відносин, визначає величину та структуру 
трансакційних витрат 8, с. 244. 

З початку трансформаційного періоду інституційні перетворення були одним з 
ключових компонентів комплексу політичних заходів, рекомендованого країнам 
Центральної та Східної Європи і колишнього Радянського Союзу. Зазначений пакет заходів 
був спрямований на перетворення економік цих країн із централізовано-планованої, яка існує 
при соціалізмі, в ринкову, яка функціонує при капіталістичній системі в рамках політичної 
демократії. Для всіх цих держав трансформаційна програма дій була пов’язана із 
здійсненням фундаментальної інституційної реформи у таких сферах, як: центральна 
банківська система, податкова та фіскальна політики, промислова й торговельна політики, 
майнове і торговельне законодавство тощо. Крім того, оскільки неефективні підприємства 
вивільняли робочу силу, то безробіття в зазначеному регіоні стало реальністю, і виникла 
необхідність у розвитку інститутів ринку праці та заходів з перекваліфікації, виплати 
допомоги з безробіття та здійснення інших заходів, щодо мінімізації безробіття.  

Водночас протягом трансформаційних реформ, як вже зазначалося, недооцінювалися 
роль і значення інституційної сфери, необхідної для забезпечення успішного функціонування 
економіки ринкового типу, приділялося недостатньо уваги таким ключовим інститутам, як: 
приватна власність, комерційні контракти, довіра 9, с.11. 

Тому нині перед вітчизняними вченими економістами постає питання чому багато 
задекларованих реформ, у тому числі цілком слушних за своїм задумом, не призвели до 
очікуваного результату, чому вони провалилися у реальній практиці, або їх наслідки є 
вельми суперечливими і непередбаченими 10, с. 15. 

Перша проблема визначається тим, що інститути є не ізольованими один від одного. І 
оскільки правила, що регулюють суміжні області, безпосередньо пов’язані між собою, то не 
можливо реформувати певну галузь без аналізу в одній області, не піклуючись про 
перспективи їх впровадження в суміжних. Тому, будь-які кардинальні зміни потребують 
врахування принципу так званої комплементарності інститутів, який стверджує, що 
інститути існують у зв’язках і бажаний економічний ефект досягається тільки через 
взаємопов’язані інституційні зміни 11, с. 652. 

По-друге, спрямованість інституційних перетворень і форми їх реалізації 
визначаються тим соціально-економічним середовищем, в якому вони здійснюються. Звідси 
можна визначити, принаймні, два напрями розвитку інститутів. Перший базується на 
трансформації існуючих ринкових і державних структур на основі добровільної угоди між 
господарюючими суб’єктами. За цих обставин суспільство і економіка еволюційно 
відтворюють інститути минулого, поступово вносячи до них зміни. Наприклад, 
трансформація державної власності, запроваджує нові форми і методи її економічної 
реалізації і управління та нові взаємозв’язки з іншими формами власності, приводячи до 
появи новітніх симбіозних форм. 

Таким чином розвиток інституційного середовища являє собою систему складових: 
економічних, політичних, правових і соціальних, кожен з яких має свої специфічні риси. 
Водночас ці складові є взаємозумовленими і взаємопов’язаними, які переслідують одну 
спільну мету – створення інституційного середовища, що сприяє формуванню ефективних 
ринкових правил поведінки, зорієнтованих на максимальне задоволення потреб кожного 
суб'єкта ринку 12, с.128. 

При цьому підкреслимо, що неефективність базових інститутів, насамперед, 
визначається послабленням стимулів до здійснення інвестицій, уповільненням темпів 
утворення нових підприємств і, в цілому, зменшенням зацікавленості економічних агентів 
щодо підвищення ефективності діяльності та розширення інноваційної активності. При 
цьому, насамперед, необхідно розв’язати питання ролі держави у формуванні інституційного 
середовища. В цілому заходи щодо вирішення даного завдання визначаються такими 
чинниками: 

- всеохоплюючі і специфіковані права приватної власності;  
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- ефективний юридичний захист супроводження трансакцій;  
- ефективне чинне законодавство про банкрутство, що забезпечує впорядковане 

припинення діяльності збиткових підприємств;  
- скасування необґрунтованих податкових пільг, субсидій, цільових кредитів та 

інших засобів діючих компаній, що мають хронічну збитковість, тобто вирішення проблеми 
«м'яких бюджетних обмежень»;  

- радикальне спрощення процедур ліцензування, а саме: спрощення процедур, 
пов’язаних з отриманням дозволів на нове будівництво і розширенням виробництва; 
зниження витрат на формування податкової звітності шляхом істотного зближення правил 
податкового обліку та правил бухгалтерського обліку; реформування системи технічного 
регулювання (нормативів, стандартів) з метою скорочення надлишкового адміністративного 
тиску;  

- реалізація заходів у сфері податкового адміністрування, що дозволить 
забезпечити чітку регламентацію повноважень і дій податкових органів, поліпшити 
взаємодію податкових органів з платниками податків, скоротити фінансові та тимчасові 
витрати підприємств;  

- створення інфраструктури з підтримки нових підприємств в рамках бізнес-
інкубаторів і технопарків, які здатні надати підприємцям комплексні бізнес-послуги, в першу 
чергу в рамках програм державної підтримки;  

- створення регіональних агентств розвитку, діяльність яких буде 
сконцентрована на залученні інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату, підтримка 
місцевої ініціативи і локальних експериментів з удосконаленням підприємницького 
середовища. 

Що стосується регіональної проблематики, то з точки зору задекларованого питання 
треба визнати, що одним із основних факторів, що впливають на соціально-економічний 
розвиток регіону, є його інституційне середовище, яке являє собою систему формальних 
правил, неформальних обмежень (моралі, етики) і механізмів їх примусового дотримання. 

Інституційне середовище, яке забезпечує постійний пошук і реалізацію нових 
можливостей у регіональному розвитку, взаємодію усіх учасників даного процесу, 
стимулювання та підтримку обміну ідеями між ними, сприяє створенню 
конкурентоспроможності регіону і реалізації інтересів суспільства у регіоні. Регіони, в яких є 
можливість досягнути такого стану, отримують міцний імпульс для розвитку. Прикладом 
може слугувати Силіконова долина у США. 

Це підтверджується концепцією «інституційної щільності» 13, с.42, сутність якої 
полягає в тому, що розвиток інституційного середовища регіону базується на поєднанні 
таких елементів, як активна взаємодія між організаціями, культура колективного уряду на 
політичному рівні, відчуття спільності виробничих цілей, культурних норм і цінностей. Отже 
таке поєднання перерахованих елементів стимулює підприємницький дух і консолідує 
місцеву промисловість, сприяючи розвитку довірчих відносин, обміну інформацією і 
загальному підвищенню рівня життя суспільства регіону. Водночас інститути, які регулюють 
нормативну взаємодію в суспільстві регіону, розглядаються як ресурси, які можуть бути 
перетворені у нові можливості для розвитку регіону. 
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У статті описується механізм формування конкурентоспроможності регіону відповідно до теорії М. 
Портера. Регіональна конкурентоспроможність розглядається як система, в структурі якої виділено два 
рівні: мікро- і макроконкурентоспроможність, а також чинники регіональної конкурентоспроможності. 
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In article describes the mechanism of competitiveness according to the theory of M.Porter. Regional 
competitiveness is seen as a system, the structure of which determines two levels: micro and macrocompetitiveness, and 
the factors of regional competitiveness. 
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На сьогодні концепція регіональної конкурентоспроможності стала дуже популярною. 
В сучасних умовах поширення глобалізаційних процесів зростає роль та значення активної 
регіональної політики, де особливої актуальності набуває проблема ефективного 
використання економічного потенціалу регіонів. Постає об’єктивна необхідність формування 
і підтримки конкурентоспроможності регіонів, враховуючи як внутрішні так і зовнішні 
чинники. 

Питанню механізму формування і підтримки конкурентоспроможності на всіх рівнях 
присвячено багато наукових праць. Проблеми конкурентоспроможності є предметом 
досліджень таких відомих українських і закордонних вчених як Бєлєнький П.Ю., Відяпіна 
В.І., Гапоненко А.Л., Данилишин Б.О., Райнін І.Л., Полунєєв Ю., Леонтьев В.В. та ін. Дана 
тематика широко висвітлюється на вищих політичних рівнях. Такий інтерес пояснюється 
визначальним впливом конкурентоспроможності будь-якого учасника економічних відносин 
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не тільки на результати економічної діяльності, але і на подальше його існування, 
територіальні межі, політичну і економічну незалежність. 

Не дивлячись на те, що в даний час пріоритетність формування і розвитку 
конкурентоспроможності в структурі державних завдань очевидна, проблемам регіональної 
конкурентоспроможності приділяється недостатньо уваги. На нашу думку, це може бути 
пов'язано з тим, що регіональна конкурентоспроможність довгий час не була предметом 
наукових досліджень. Іншим поясненням може бути те, що категорія «регіональна 
конкурентоспроможність» досі викликає безліч розбіжностей в науковому середовищі. По-
перше, це пов'язано з тим, що багато вчених економістів не виділяють регіон як окремий 
рівень формування конкурентоспроможності. Інші ж, навпаки, вважають, що регіональна 
конкурентоспроможність гідна бути предметом окремого вивчення. По-друге, існують 
розбіжності в думках про те, які чинники є визначальними для формування регіональної 
конкурентоспроможності. Деякі науковці вважають, що ці умови повинні створюватися як на 
державному рівні, так і на місцях. Інші, навпаки, висловлюють думку, що позиції регіону в 
конкурентній боротьбі залежать від об'єктивних чинників і конкурентоспроможності 
підприємств регіону. Таким чином, в теорії регіональної конкурентоспроможності можна 
виділити дві головні проблеми. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб запропонувати свою версію формування 
регіональної конкурентоспроможності щодо проблем зазначених вище. 

Відзначимо, що говорячи про регіон, ми маємо на увазі «область, район, частину 
країни, що відрізняється від інших областей сукупністю природних і (або) історично 
сформованих, щодо стійких економіко-географічних і інших особливостей, що нерідко 
поєднуються з особливостями національного складу населення» [1, с. 338]. 

На нашу думку, не можна ставити під сумнів існування регіональної 
конкурентоспроможності як самостійного напряму економічного дослідження. Відповідно до 
тенденцій сучасної наукової економічної думки регіон так само є учасником економічної 
діяльності, як, наприклад, держава або підприємства. Регіон як суб'єкт конкурентних 
відносин володіє особливими характеристиками, які впливають на формування регіональної 
конкурентоспроможності і роблять цей механізм абсолютно відмінним від формування 
конкурентоспроможності країни або підприємства. Ці відмінності обумовлюють 
необхідність окремого вивчення регіональної конкурентоспроможності: 

По-перше, регіон є самостійним суб'єктом економіки внаслідок того, що він володіє 
регіональною власністю (засоби бюджетних і позабюджетних фондів, регіональні землі, 
житловий фонд і інші активи, що знаходяться в повній або частковій регіональній власності) 
і власними економічними інтересами, що відрізняються від інтересів інших регіонів. Крім 
того, діяльність регіональних властей володіє певною автономією, обмеженої 
законодавством країни [2]. 

По-друге, специфіка регіону визначається мезорівнем, який він займає в структурі 
господарюючих суб'єктів: з одного боку, він має більшу гнучкістю і пристосовність до 
мінливих зовнішніх умов, порівняно з державою, але, з іншого боку, цілі його діяльності не 
можуть зводитися лише до отримання прибутку і підвищенню рентабельності, що 
характерно для мікрорівня, який займають підприємства). 

По-третє, конкурентоспроможність регіону принципово відрізняється від змісту 
поняття «конкурентоспроможність фірми» тим, що фірма, яка стала неконкурентоздатною, 
припиняє своє існування, а у випадку з регіоном - не спостерігається. В даному випадку 
поняття «конкурентоспроможність регіону» наближається до поняття «стійкий розвиток». 

Як явище, регіональна конкурентоспроможність з'явилася в зв'язку з об'єктивним 
прогресом ринкової економіки. Розвиток засобів зв'язку, транспортної і фінансової 
інфраструктури, а потім і процесу глобалізації світової економіки, перетворення безлічі 
відособлених національних економік на єдиний спільний ринок спричинило посилення 
мобільності людських ресурсів і капіталу. 
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Все це посилило важливість особливих конкурентних переваг, властивих тільки 
конкретному регіону. З’ясувалося, що деякими видами виробництва вигідніше займатися в 
одному регіоні, тоді як в іншому були б кращі умови для створення підприємства іншого 
профілю. Американська вчена-економіст Енн Маркузен назвала цей ефект «наявністю 
липких плям в слизькому просторі» [3]. 

Найповніше проблему формування і розвитку конкурентоспроможності досліджував 
М.Портер [4, 5]. Його праці часто використовуються щодо регіонів усередині країни, не 
дивлячись на те, що предметом його дослідження була національна 
конкурентоспроможність. На думку А.К. Кріворотова: «теорія М.Портера застосовується не 
тільки на рівні країн, але і на нижчих таксономічних рівнях, таких, як регіон або велике 
місто» [3, с.27]. М.Портер показав конкурентоспроможність у вигляді моделі «національного 
ромба»: параметри чинників (природні ресурси, трудові ресурси, інвестиційні ресурси тощо); 
умови попиту (рівень платоспроможності населення, купівельні переваги, еластичність 
попиту тощо); споріднені і підтримуючі галузі (забезпечення інформацією, комплектуючими 
тощо); стратегії фірм, їх структура і конкуренція (створення конкурентного середовища, 
розвиток конкурентних переваг). 

На основі цих чотирьох «детермінант» складається регіональна 
конкурентоспроможність. Згідно М. Портеру, розвиток конкурентоспроможності 
здійснюється по чотирьох стадіях [4]: 

1. Конкуренція на основі чинників виробництва. 
2. Конкуренція на основі інвестицій. 
3. Конкуренція на основі нововведень. 
4. Конкуренція на основі багатства. 
На перших трьох стадіях національна конкурентоспроможність характеризується 

економічним зростанням. На четвертій стадії, стадії багатства, спостерігається застій і спад. 
Цікаво, що важливість тих або інших чинників на різних стадіях розвитку 

конкурентоспроможності різна. Так, на першій стадії основними чинниками є природні і 
трудові ресурси. 

На другій стадії збільшується важливість капітальних ресурсів. 
Третя стадія характеризується зростанням впливу на рівень конкурентоспроможності 

чинника інновацій, тобто здатності розробляти і упроваджувати різні нововведення у 
виробництво, проводити якіснішу і привабливішу за ціновими умовами продукцію. 

На четвертій стадії досягається вищий рівень розвитку національної економіки, 
вичерпання її економічного потенціалу, яке спричиняє за собою зниження 
конкурентоспроможності. 

На нашу думку питання формування регіональної конкурентоспроможності полягає в 
системному підході до розуміння даної економічної дефініції. 

Регіональна конкурентоспроможність - це багатофакторна економічна категорія, яка 
діалектично взаємопов'язана з конкурентоспроможністю економіки країни на макро- і 
мікрорівнях, що відображає здатність регіону витримувати конкуренцію в межах свого 
конкурентного поля і досягати стратегічних цілей свого довгострокового розвитку. 

У структурі регіональної конкурентоспроможності нами виділено два рівні - макро- і 
мікроконкурентоспроможність регіону. Логіка нашого дослідження формувалася на основі 
теорії, яка розглядає регіон як квазідержаву. 

Відповідно до цієї теорії регіон є відособленою частиною національної економіки, яка 
володіє достатньо великими владними повноваженнями, фінансовими, людськими і 
матеріальними ресурсами і в своєму розвитку переслідує власні цілі. В той же час методика 
аналізу і оцінки національної конкурентоспроможності за версією Всесвітнього 
економічного форуму (ВЕФ) заснована на виділенні і вивченні конкурентоспроможності 
країни на макро- і мікрорівні. Розглядаючи регіон як квазідержаву, вважаємо правомірними 
застосувати даний підхід і до регіонів усередині країни. На нашу думку, 
макроконкурентоспроможністю регіону це здатність регіону в умовах конкурентної 
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боротьби і ринкової економіки досягати стратегічних цілей довгострокового розвитку, 
відстоювати стратегічні інтереси регіону, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Мікроконкурентоспроможність регіону - це здатність регіону в особі його 
комерційних і некомерційних організацій отримувати доступ до закордонних ринки збуту і 
протистояти іноземним конкурентам, якісно і кількісно задовольняти попит іноземних 
споживачів і інвесторів, при цьому забезпечуючи реалізацію власних цілей і отримання 
прибутку. 

Вважаємо, що формування макро- і мікроконкурентоспроможності регіону 
відбувалося одночасно, а і розвиток взаємозв'язаний і взаємообумовлений. 

З вище сказаного випливає, що вчені-економісти дотримуються різних думок щодо, 
які чинники формування регіональної конкурентоспроможності вважати головними, а які - 
другорядними. В зарубіжній і вітчизняній економічній літературі зустрічаються різні 
класифікації чинників конкурентоспроможності. Принципова відмінність в підходах до 
вивчення і ранжирування чинників конкурентоспроможності між українськими і 
зарубіжними дослідженнями полягає в тому, що вітчизняні вчені, хоча і визнають важливість 
інституційного чинника у формуванні регіональної конкурентоспроможності, але головними 
є ресурсні і інфраструктурні чинники. Тоді як зарубіжні дослідники основним чинником 
вважають умови, в яких відбувається формування регіональної конкурентоспроможності. 

Деякі економісти у вивченні регіональної конкурентоспроможності спираються 
переважно на один або групу взаємопов'язаних чинників. Наприклад, в сучасних умовах 
підкреслюється значущість чинників інформації, науково-технічних знань і інновацій. Деякі 
вчені об'єднують поняття «інвестиції» і «інновації» в «інвестиційно-інноваційний 
потенціал», що також є чинником підвищення регіональної конкурентоспроможності. 

Оскільки регіональна конкурентоспроможність нами розглядається як система, 
складовими елементами якої є макро- і мікроконкурентоспроможність регіону, доцільно буде 
розподілити чинники формування регіональної конкурентоспроможності за цими рівнями. 

Макроконкурентоспроможність регіону визначають наступні чинники: ясність, 
розробленість і визначеність регіонального законодавства; політичний імідж представників 
регіональної влади; рівень доходів населення в регіоні; національні і статеві характеристики 
населення; статус регіону (депресивний, такий, розвинутий, відсталий тощо); особливості 
економіко-географічного положення; забезпеченість регіону природними ресурсами; рівень 
монополізації регіональної економіки; екологічна ситуація в регіоні тощо. 

Чинниками мікрорівня регіональної конкурентоспроможності є чинники, які є у 
розпорядженні підприємств і організацій і які дозволяють їм залишатися 
конкурентоздатними. 

До цієї групи відносяться, перш за все, якість і ціна виробленої продукції підприємств 
регіону, діловий імідж керівників і організацій, наявність і ступінь популярності торгових 
марок, брендів, технології виробничих процесів, особливості організаційної структури 
підприємств, рівень компетентності співробітників, кадрова політика, рівень соціальної 
відповідальності компаній. 

Мікроконкурентоспроможність визначають також чинники зовнішнього оточення: 
інтенсивність конкуренції на внутрішніх ринках, розвиненість інформаційної 
інфраструктури, адекватність внутрішньої пропозиції попиту по кількості і якості. 

Також чинники конкурентоспроможності регіону узагальнено можна класифікувати 
за ступенем визначеності їх впливу на конкурентоспроможність регіональної економіки: 
прямі чинники конкурентоспроможності (політична стабільність, макроекономічна ситуація, 
законодавство, економіко-географічне положення, природні ресурси, рівень інвестиційної 
привабливості регіону, конкурентне середовище, діловий клімат, інноваційний потенціал, 
транспортна інфраструктура. інформаційна інфраструктура, енергетична інфраструктура, 
рівень злочинності) та опосередковані (податкове регулювання, трудові ресурси, рівень 
доходів населення, ємкість внутрішнього ринку, високі вхідні бар'єри на внутрішній ринок). 
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Прямі чинники регіональної конкурентоспроможності роблять безумовно позитивний 
вплив на конкурентоспроможність регіону. Характер впливу опосередкованих чинників на 
конкурентоспроможність регіону визначається цілями і засобами інвестування в регіональну 
економіку, часткою ринку, яку займає виробник, засобом реалізації виробленої продукції 
тощо. 

До опосередкованих чинників нами віднесено, перш за все, податкове регулювання. 
Це пояснюється тим, що дуже високий рівень оподаткування знижує стимули до економічної 
активності. І, навпаки, надання податкових пільг і преференцій на рівні регіону може 
призвести до несприятливих змін в конкурентному середовищі, як в самому регіоні, так і за 
його межами. 

Наявність трудових ресурсів у великій кількості, з одного боку, позитивно впливає на 
регіональну конкурентоспроможність: підвищується конкуренція на ринку праці, відповідно, 
зростає рівень компетентності працівників, стримується зростання заробітної плати при 
підвищенні рівня продуктивності праці. 

Але, з іншого боку, достаток і доступність трудових ресурсів знижують потребу в 
розвитку ресурсозберігаючих, інтенсивних технологій виробництва, уповільнюють процеси 
впровадження інновацій у виробничі процеси. 

Рівень доходів населення регіону нами віднесений до опосередкованих чинників, 
оскільки високий рівень доходів підвищує купівельну спроможність населення, але і 
збільшує частку фонду оплати праці в собівартості, що відображається в ціні готової 
продукції. 

Велика місткість внутрішньорегіонального ринку є привабливим чинником для 
зовнішніх інвесторів і постачальників продукції. Але, з іншого боку, незначна місткість 
ринку спонукає підприємства регіону проводити активнішу зовнішньоекономічну політику, 
шукати ринки збуту за межами свого регіону і країни, що позитивно позначається на їх 
конкурентоспроможності і конкурентних позиціях самого регіону. 

Високі вхідні бар'єри на внутрішній ринок також неоднозначно впливають на 
конкурентоспроможність економіки, негативний вплив є в складності проникнення на 
регіональні ринки, а позитивний - в тому, що якщо той або інший виробник знайшов свою 
ланку на даному ринку, то високі вхідні бар'єри захистять його від небажаної конкуренції. 

В цілому аналіз чинників конкурентоспроможності дав можливість зробити наступні 
висновки: по-перше, жоден регіон не може володіти одночасно всіма видами конкурентних 
переваг, по-друге, володіння тим або іншим видом конкурентної переваги ще не дає підстави 
вважати регіон конкурентоздатним, по-третє, при оцінці конкурентоспроможності регіону 
потрібно враховувати як можна більшу кількість чинників - це дозволить підвищити рівень 
точності оцінки, по-четверте, велика кількість чинників (вага яких в даний час збільшується) 
піддається різним методам управління. 

Таким чином, зростання регіональної конкурентоспроможності є невід'ємною умовою 
підвищення якості і рівня життя, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і модернізації 
економіки. 
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В статье раскрыта сущность конкурентоспособности работников предприятий, выяснены причины 

ее снижения в условиях системного кризиса в Украине. Обоснована потребность повышения 
конкурентоспособности работников на основе использования потенциала социального партнерства. 
Определены пути активизации социального диалога, роли профсоюзов, меры по совершенствования 
компенсационной модели вознаграждения за труд.  

Ключевые слова: конкурентоспособность работников, социальный диалог, социальное партнерство, 
компенсационная политика. 

 

The essence of personnel competitiveness of the enterprises has been revealed, the reasons of its decrease in 
the conditions of system crisis in Ukraine have been found out in the article. The requirement of personnel 
competitiveness increase on the basis of using social partnership  potential has been proved. The ways of activation of 
social dialogue, labor unions role, tactic improving the compensation model of remuneration for labor have been 
defined. 

Keywords: labor competitiveness, social dialogue, social partnership, compensation policy. 
 

Социальное партнерство принято рассматривать как инструмент решения острых 
трудовых конфликтов и реализации задач социальной политики. Однако нельзя забывать, 
что механизмы социальной ответственности  предполагают также коллективную 
ответственность социальных партнеров за эффективность труда, наращивание 
конкурентоспособности потенциала работников предприятий, без чего трудно рассчитывать 
на экономический рост, инновационный прорыв в развитии. Зарубежный опыт показывает, 
что регулированием этих вопросов занимаются социальные партнеры – государство, 
корпорации, профсоюзы, общественно-политические организации, территориальные 
общины. В Украине сегодня недостает зрелой социальной ответственности социальных 
партнеров за состояние конкурентоспособности работников предприятий [3], в связи с этим 
требуют пересмотра условия коллективно-договорного регулирования  труда, 
компенсационная политика.  

Проблемы повышения конкурентоспособности работников предприятий  получили 
освещение в трудах Р. Фатхутдинова, Д. Богини, М. Семикиной, Л. Лисогор, Н. Глевацкой и 
др. Проблемы социального партнерства, социальной ответственности изучают А. Колот, Е. 
Либанова, Е. Гришнова, Е.Макарова и др. Вместе с тем, все еще недостаточно изученными 
остаются возможности влияния социального партнерства на повышение 
конкурентоспособности работников. 

Статья ставит целью обосновать потребность повышения конкурентоспособности 
работников в Украине на основе использования потенциала социального партнерства. 

Теоретический анализ показывает, что понятие конкурентоспособности в литературе 
только преимущественно два последних десятилетия стали распространять на работников 
предприятий. До этого конкурентоспособность рассматривали только касательно товаров, 
услуг, объектов хозяйствования, экономики государств. Весомый вклад в разработку 
проблематики конкурентоспособности  внесли украинские ученые Д. Богиня, Л. Лисогор,  
М. Семикина и др. Обобщая их подходы, трактуем конкурентоспособность работников 
предприятия как наличие конкурентных преимуществ в знаниях, умениях, навыках, 
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компетенциях по сравнению с работниками других предприятий, которые позволяют, с 
одной стороны, более эффективно реализовать свой трудовой потенциал, обеспечивая 
больший доход, повышение качества трудовой жизни, с другой, – способствовать 
улучшению  конкурентных позиций предприятия на рынке.   

Формирование конкурентоспособности работников зависит не только от внутренних 
факторов (индивидуальных потребностей, ценностей, интересов, целевых ориентиров), 
которые создают самомотивацию в сфере труда. На конкурентоспособность индивида, 
коллектива работников с разной силой влияют и факторы внешние:  

 на уровне предприятия (условия труда, оплаты, возможности карьеры, 
профессионального развития, социальной защищенности);  

 на уровне региона (выбор мест трудоустройства, условия жизнеобеспечения, 
развития); 

 на уровне страны (сочетание влияния факторов экономических, политических, 
культурных, ментальных, национальных, географических, которые определяют в целом 
условия становления личности  в процессе воспитания, образования, труда) [1, c.17].  

В то же время, исследования последних лет, посвященные проблемам социальной 
ответственности и расширению междисциплинарного подхода в исследованиях, позволяют 
утверждать, что круг перечисленных факторов будет неполным, если не назвать социальное 
партнерство. Для современной ситуации в Украине очень актуальна мысль А. Колота о том, 
что, «главная  общественная  функция социального партнерства … состоит в том, чтобы, 
невзирая на определенные расхождения в интересах, искать возможности для нейтрализации 
индивидуального и группового эгоизма как со стороны собственников средств  
производства, так и со стороны наемных работников, их представительских органов, не 
допуская разрушительных конфликтов, создавая условия для развития производства ...» [2, 
с.145].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Социальное партнерство как инструмент повышения конкурентоспособности 
работников 

 

Современная наука говорит о возможности и необходимости мотивации работников к 
повышению собственной конкурентоспособности. При этом эффект такой мотивации, как 
считает М.Семикина, во многом зависит от выстраивания эффективного социального 
диалога работодателей и наемных работников (профсоюзов или других представительских 
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органов), благодаря чему согласовываются цели общей деятельности,  приоритеты 
повышения конкурентоспособности предприятия с формированием долговременной 
мотивации повышения конкурентоспособности [3, с. 140-144]. Определяющее значение при 
этом имеет не столько формирование конкурентной среды, сколько прогрессивный характер 
социально-трудовых отношений (как залог честной конкуренции), наличие корпоративной 
социальной ответственности за результаты деятельности, развитие персонала. 

Роль социального партнерства в повышении конкурентоспособности работников 
предприятий отражает схема на рис. 1. 

Применительно к схеме, отметим,  что  в роли профсоюзов могут выступать и другие 
представительские органы, организации, объединения,  которые отражают интересы 
наемных работников.  Идея предложенной схемы состоит в том, что на основе социального 
диалога совершенствуется коллективный трудовой договор, который предусматривает 
совершенствование конкретных стимулов к эффективному труду и повышению 
конкурентоспособности работников предприятия. Соответственно, усилиями социальных 
партнеров разрабатывается условия, положения о стимулировании труда, перечень 
мотиваторов (стимулов), которые призваны, с одной стороны компенсировать трудовые 
усилия работника, затраты времени и сил на профессиональное развитие, с другой, – 
обеспечить повышение заинтересованности в трудовых достижениях и росте 
конкурентоспособности.  

Последнее особенно важно с учетом перспектив евроинтеграции Украины,  которая 
поставит украинские предприятия в условия неравной конкуренции с предприятиями 
высокоразвитых западных стран.  Следует иметь в виду, что риски падения 
конкурентоспособности для многих предприятий и их работников чрезвычайно высоки  в тех 
условиях, когда более 80% рабочих мест нуждаются в модернизации, а на цели 
профессиональной учебы украинские предприниматели тратят не более 0,2% общих 
расходов на рабочую силу (это в 5 раз меньше, чем в странах Евросоюза).  

Однако вопросы конкурентоспособности работников на практике мало заботят 
социальных партнеров. Работодатели имеют массу претензий к качеству рабочей силы, 
однако в массе своей не готовы инвестировать в ее профессиональное развитие, создавать 
рабочие места с достойной заработной платой. Вместо стимулирования стремления к 
непрерывному образованию, инновационной активности, реализации программ 
беспрерывного профессионального образования кадров, разработанных социальными 
партнерами, наблюдаем абсолютно стихийные процессы формирования 
конкурентоспособных работников. Работодатели в большинстве своем предоставили 
решение этой проблемы самим работникам. Потенциал социального партнерства в этом 
направлении почти не используется. Активность профсоюзов снижена, в основном она 
касается вопросов социальной защиты работников на фоне системного кризиса в Украине.   

Вместе с тем, развивая подходы  А. Колота, С. Цимбалюк, считаем, что настало время 
коренного улучшения компенсационной политики на предприятиях, разработки ее 
многовариантных моделей   [5, с.3]. При этом разделяем точку зрения М.Семикиной, которая 
предлагает компенсационную политику трактовать в широком смысле, как совокупность 
мероприятий, механизмов, инструментов и рычагов внешнего мотивационного влияния на 
трудовое поведение наемных работников, благодаря чему в пределах существующего 
законодательства происходит обмен оказанных трудовых услуг (результатов труда) на 
вознаграждение – материальные и нематериальные блага, которые служат компенсацией 
потраченных в процессе труда физических, интеллектуальных, творческих, психологических 
усилий, приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций [6, c. 99 ].  

Совокупностью всех компенсаций, в т.ч. материальных выплат и вознаграждений, 
нематериальных благ и услуг, которые предоставляет работнику работодатель в результате 
использования его знаний, умений, компетенций, способностей к труду, является 
компенсационный пакет  [5, с.67]. Теоретический анализ показывает, что в литературе 
существует много конструкций такого пакета, которые призваны служить моделью 
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вознаграждения  работников за конкретные достигнутые успехи в трудовой деятельности. 
При этом очень разнятся представления по поводу содержания компенсационного пакета [5, 
с.68–71].  

Таблица 1 
Компенсационная модель вознаграждения  работников за эффективный труд и повышение 

конкурентоспособности 

Составляющие 
компенсационного пакета 

Область  
действия 

Критерии выбора  
направления стимулирования 

 

Повышение 
должностного 
оклада 

 увеличение объема работ (услуг); 
 рост квалификации, компетенций; 
 совмещение должностей; 
 увеличение объема продаж. 

Экономическая компенсация 

Премирование  

 внедрение инноваций; 
 изготовление продукции на экспорт; 
 повышение качества продукции, услуг; 
 итоги работы за год; 
 внедрение идей ресурсосбережения. 

Морально-психологическая 
компенсация 

Корпоративные моральные поощрения; призовые места в 
конкурсах, грамоты муниципального, городского, регионального 
значения; регионального значения; государственного значения; 
межгосударственного и международного значения. 

Социально-статусная 
компенсация 

Социальное признание опыта, знаний, авторитета (в коллективе, на 
предприятии): расширение самостоятельности в работе, полномочий в 
принятии решений; расширение возможностей для полной реализации 
творческого потенциала, развития и повышения квалификации; 
продвижение по службе; участие в работе органов управления на уровне 
предприятия, района, города, отрасли, выдвижение в руководители 
предприятия, корпорации и т.д.  

Социально-экономическая 
компенсация 

Бесплатное пользование дошкольными учреждениями; бесплатное 
питание на работе; бесплатное медицинское обслуживание; 
кредитование бесплатного получения образования; оплата транспортных 
расходов; бесплатное пользование спортивными сооружениями; 
досрочный выход на пенсию за счет предприятия; повышение 
квалификации за счет предприятия; материальные гарантии по 
безработице; покупка для работников жилья; снижение норм выработки 
в связи с ухудшением здоровья; скидка на покупку товаров; выделение 
беспроцентных кредитов. 

Дополнительные 
экономические стимулы  

Стимулирование за достижение конкурентных преимуществ в 
результатах труда, саморазвитии, разработке и внедрении инноваций: 
разовые выплаты за вклад в увеличение прибыли предприятия, за 
участие в создании акционерного капитала; разовые выплаты из 
сберегательных фондов; льготная продажа акций и облигаций; разовые 
выплаты по итогам года; выплата дивидендов по акциям; выделение 
льготных кредитов; представление отсрочки платежей на определенный 
период. 

Дополнительные натурально-
вещественные стимулы 

Стимулирование за получение дополнительной специальности, 
распространение ценного опыта: реализация работникам по льготным 
ценам продукции, выпускаемой предприятием; покупка для работников 
продукции, производимых другими предприятиями региона по льготной 
цене; строительство и выделение в пользование работникам на 
бесплатной основе или с частичной оплатой дач, гаражей; льготная 
покупка бытовой техники, продуктов питания, поощрение бесплатными 
путевками для отдыха. 

 

По нашему мнению, компенсационный пакет должен содержать широкий набор 
«мотиваторов», т.е. разнообразных компенсаций –  экономических, морально-
психологических, социально-статусных, социально-экономических. При этом может 
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компенсационный пакет может включать дополнительные экономические и натурально-
вещественные стимулы за достижение конкурентных преимуществ в результатах труда, 
росте профессионализма. В таблице 1 предлагаем модель вознаграждения работников за 
эффективный труд и повышение конкурентоспособности.  

Таким образом, весомым фактором мотивационного влияния на 
конкурентоспособность наемных работников является социальное партнерство. В Украине 
потенциал социального партнерства в этом направлении практически не используется. На 
основе активного социального диалога необходимо совершенствовать коллективно-
договорное регулирование труда, разрабатывать компенсационную политику, 
стимулирующую эффективный труд и рост конкурентоспособности. В то же время 
перспективы практического использования предложенной в статье компенсационной модели 
требуют научной разработки адекватных методов оценки конкурентоспособности различных 
категорий работников. 
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Investigated the content and specific structural components of innovative potential as such. Analyzed the 
modern conditions of interaction of financial and industrial capital. Detected the basic measures to enhance of 
innovative potential in regions of Ukraine 

Keywords: innovation potential, regional development, potential components, factors of development, 
enhancing innovation potential of the region. 

 

Питання створення сприятливих умов для збереження, розвитку й ефективного 
використання вітчизняного науково-технічного й інноваційного потенціалів, а також 
стимулювання інвестиційної активності в інноваційній сфері набувають особливої 
актуальності при формуванні випереджальних темпів економічного розвитку та стабільного 
економічного зростання регіонів України та усієї національної економіки. У зв’язку з цим 
виникає потреба дослідження сутності інноваційно-інвестиційного потенціалу. 

Потенціал організацій – головний критерій доцільності їх існування. Розвиток 
потенціалу веде до розвитку організації та її підрозділів, а на цій основі до розвитку регіону. 
Сьогодні інноваційний потенціал відіграє істотну роль у забезпеченні сталого 
функціонування територій як таких та виробничої регіональної системи. Поняття 
«інноваційний потенціал» стало «концептуальним віддзеркаленням феномена інноваційної 
діяльності».  

Питання формування та розвитку інноваційного потенціалу знаходять широке 
висвітлення в роботах зарубіжних та вітчизняних авторів [1, с.34]. Разом з тим, саме поняття 
«інноваційний потенціал» не має однозначного трактування, відсутнє комплексне вивчення 
його сутності і структури як соціально-економічного феномена. В даний час питанням 
формування інноваційного потенціалу в економічній літературі приділяється досить багато 
уваги, проте існуюча інформація найчастіше носить уривчастий і суперечливий характер і не 
має однозначної інтерпретації. Очевидно, що неоднозначність у розумінні сутності і 
структури інноваційного потенціалу значною мірою ускладнює вироблення конкретних 
практичних рекомендацій щодо його формування та ефективного використання в цілях 
стимулювання інноваційної активності як на рівні окремого підприємства, так і на рівні 
регіону та національної економіки в цілому. Також це створює складності в проведенні 
кількісної та якісної оцінок інноваційного потенціалу. 

Сутність будь-якого процесу, явища, об’єкта звичайно розкривається через його 
функції. Однак не менш точно зміст поняття можна розкрити виділив його основні 
структурні компоненти. Найбільш обґрунтованим є підхід, запропонований у [2, с. 436], який 
передбачає виділення трьох складових інноваційного потенціалу – ресурсної, результативної 
й внутрішньої. Автором здійснена спроба конкретизувати й доповнити, якісно оцінити 
співвідношення структурних елементів інноваційного потенціалу. Таким чином, структура 
інноваційного потенціалу представлена єдністю трьох його складових: ресурсної, 
внутрішньої, результативної, які співіснують, взаємно передбачають і обумовлюють одна 
одну та виявляються у використанні як його «триєдина сутність». 

На нашу думку, інноваційний потенціал характеризує стан внутрішнього середовища 
організації, яке включає до себе об’єктивні та суб’єктивні фактори. Об’єкт-фактори – це 
«базові» параметри економічної системи, результат довгострокових тенденцій розвитку 
суб’єкту господарювання. Їх існування обумовлює внутрішні закони розвитку економічної 
системи. Суб’єкт-фактори внутрішнього середовища можна розглядати як результат 
особистих і колективних рішень на рівні фахівців та керівництва підприємства. 

Обидві групи факторів є взаємопов’язаними, взаємо обумовлюють один одного і, в 
сукупності, складають інноваційний потенціал кожної конкретної економічної системи. 
Взаємовплив факторів визначає значущість всіх складових внутрішнього середовища 
господарника в процесі аналізу їх впливу на інноваційну стратегію. Представляється що 
об’єктивні фактори мають першочергове значення в процесі аналізу інноваційного 
потенціалу, тому що вони визначають реальні можливості компанії, які складають основу в 
прийнятті суб’єктивних рішень в області нововведень (рисунок). 
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Отже, потенціал це не просто показник, що характеризує стан системи, а категорія, що 
одночасно відображає сутність методологічних основ реальних процесів і явищ. Саме такий 
підхід дає можливість адекватно відобразити не тільки ту або іншу ситуацію, ті або інші 
відносини, але й процеси, і тенденції їхнього розвитку, а таким чином, ефективність 
функціонування економічної системи в цілому. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Рис. 1.  Характеристика інноваційного потенціалу 
 

Від величини інноваційного потенціалу залежить вибір тієї або іншої стратегії 
інноваційного розвитку. Так, якщо у підприємства є всі необхідні ресурси, то воно може піти 
по шляху стратегії лідера, розробляючи й впроваджуючи принципово нові або базисні 
інновації. Якщо інноваційні можливості обмежені, то доцільно їх нарощувати й обирати 
стратегію послідовника, тобто реалізовувати поліпшуючі технології[ 4, c. 233]. 

Але, беручи до уваги особливості й тенденції, що позначилися у сучасних умовах 
господарювання, коли економічний ріст усе більше й більше залежить від здатності 
генерувати високу інноваційну активність, поняття «інноваційного потенціалу 
підприємства», на нашу думку, варто розширити. 

Таким чином, під інноваційним потенціалом регіону в сучасних умовах варто 
розуміти його максимальні можливості генерувати високу інноваційну активність. 
Важливою складовою будь-якої інновації є інноваційний потенціал, тому кожному суб'єкту 
господарювання необхідно знати теоретичні основи, закономірності процесу формування, 
структуру, джерела зростання, методи оцінки й напрями ефективного використання такого 
потенціалу. Вільне володіння цими питаннями дасть змогу їм об'єктивно оцінювати свої 
можливості, розробляти нові напрями інноваційної діяльності, формувати ефективну 
стратегію інноваційного розвитку. 

Інноваційний потенціал, що генерується та втілюється в техніці, технологіях і 
виробництві в Україні, найближчим  часом в Україні повинен бути орієнтованим на: 

- розробку та впровадження нових базових технологій, що дозволяють якісно 
поновити коло процесів і ресурсів, які використовують у виробництві ключових видів 
продукції і послуг; 

- створення нового структуроутворюючого промислового ядра із передових 
наукомістких галузей і виробництв; 

- підвищення інтегрованості структурної сопряженості і, в кінцевому рахунку, 
ефективності використання наявного ресурсного потенціалу економіки. 

Інвестиційний потенціал  багато в чому визначається виробничими можливостями 
економіки (на макрорівні), ефективністю виробництва та можливостями збуту продукції (на 
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мікрорівні). Він не обмежується сукупністю інвестиційних ресурсів, що представлено на 
ринку і є основою для формування попиту: споживчого (сукупна споживча вартість 
населення) й інституційного (ступень розвитку провідних інститутів ринкової економіки) 
тощо [ 3, c.210]. 

Таким чином, інноваційний потенціал економічного суб’єкта можна визначити як 
здібність господарської одиниці розвиватися на власній основі в майбутньому, що 
підкріплена сукупністю наявних ліквідних ресурсів і можливостей економіки їх 
використовувати на фінансування інвестицій з метою динамічного розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності. 

Проблема збереження інноваційного потенціалу не зводиться лише до збільшення 
обсягу грошових коштів, що виділяють на інноваційну діяльність. Ідеться про формування 
нового сектору економіки – ринку науково-технічної та інтелектуальної продукції, тобто про 
створення умов для взаємодії фінансового та промислового капіталів у сфері інноваційної 
діяльності. 

Активізацію інноваційного потенціалу сьогодні може бути забезпечено лише за 
умовою реального використанні наступних можливостей. 

В інвестиційній сфері: 
 включення до обігу недооцінених ресурсів; 
 підвищення потенціалу нових ринків збуту товарів, що дозволяє забезпечить приріст 

випуску (на існуючих потужностях) без значних нових інвестицій; 
 укріплення рентабельних виробництв з метою швидкого отримання ліквідних 

ресурсів; 
 забезпечення заходів щодо згортання тіньової економіки. 

В інноваційній сфері: 
- здійснити формування державного сектору в науково-технічній сфері (він повинен 

поєднати стратегічно важливу частину науково-технічного комплексу, плодотворну 
діяльність якого повинна бути, в основному, забезпеченою за рахунок бюджетних коштів і 
державних ресурсів); 

- реалізувати заходи щодо формування платоспроможного попиту на НТПр. На 
державному рівні необхідно розвивати інфраструктуру для інноваційно-інвестиційної 
діяльності та підтримувати конкурентні інноваційні проекти, що стимулюють замовлення 
науці від виробничого сектору економіки і, тим самим, залучати до науково-технічної сфери 
промисловості капітал, кошти комерційних банків, венчурних фондів і приватних осіб; 

- здійснити повномасштабний перехід до державної контрактної системи при 
виконанні державного замовлення на НДДКР. В умовах нестабільного бюджету контрактна 
політика є найбільш ефективним інструментом державної селективної підтримки творчо 
активних колективів, розвитку конкуренції, розширення проблеми дбайливого використання 
національних ресурсів і результатів виконаних НДДКР; 

- відтворити на новій основі державну систему науково-технічного розвитку, перш за 
все економічної сфери. Формування стратегії розвитку суспільства повинно виходити із 
науково обґрунтованого прогнозу, якій дозволяє на системній основі забезпечити інтеграцію 
економічної, науково-технічної і промислової політики, враховуючи глобальні тенденції і 
національні інтереси країни; 

- активізувати регіональну складову держаної науково-технічної політики. На 
найближчу перспективу, увагу в цьому напрямку слід зосередити на вирішенні проблем 
розвитку інформаційної мережі телекомунікацій та інноваційної інфраструктури, особливо в 
регіонах з високою концентрацією науково-технічного потенціалу; 

- посилити ефективність міжнародної співпраці. Міжнародні зв’язки, що діють 
сьогодні, є малоефективними. Належить розробити державну політику в області 
міжнародного співробітництва в повній відповідності до національних інтересів і реальній 
геополітичній ситуації у світі; орієнтувати її на спільні конкурентоспроможні розробки та 
просування наукової продукції України на світові ринки [3, c.206]. 
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Практично йдеться про створення умов, шляхом залучення всіх вільних економічних 
резервів, для здійснення цивілізованої техніко-економічної модернізації виробництва, що 
орієнтовано на забезпечення економічно повного відтворювального циклу на розширеній 
основі. 
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СТАРЕНИЕ НАЦИИ  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИКИ 

 
Раскрыта сущность старения населения,  его тенденции в мире и Украине. Проанализированы 

возможные последствия старения населения  для экономики страны. Предложены пути смягчения негативних 
последствий старения для экономики. 

Ключевые слова: старение, демографический кризис, трансформация возрастной структуры, 
экономика, инвестиции, здоровье, образование. 

 

The essence of population aging and its trends in the world and Ukraine were discovered. Possible 
consequences of population ageing for the country's economy were analyzed.  The ways to mitigate negative effects of 
ageing for the economy were proposed. 

Key words: ageing, demographic crisis, transformation of the age structure, economy, investment, health, 
education. 

 

Постановка проблемы. Мировая тенденция старения человечества заставляет 
задуматься о том, что численность пожилого населения ежегодно стремительно 
увеличивается. Эксперты ООН пришли к выводу, что «благодаря повышению 
продолжительности жизни и падению рождаемости человечество очень быстро стареет и 
люди пожилого возраста в скором будущем могут превратиться в большую проблему» [1]. 
Трансформация возрастной структуры обусловливают сокращение трудового потенциала, 
делает невозможным его простое воспроизводство. Проблема старения является 
долгострочным вызовом экономикам  стран мира. 

Анализ последних исследований. Изучению проблемы старения населения 
посвятили свои труды многие отечественные и зарубежные ученые-экономисты, среди 
которых: Архипова С.П., Величко Н.А., Гришнова А.А, Либанова Э.М., Пасека С.Р., 
Семикина М.В., Шаульская Л.В., Якуба К.И. и другие ученые. Вместе с тем, в условиях 
демографического кризиса в Украине, который негативно влияет на состояние трудового 
потенциала на рынке труда, возникает потребность продолжения исследований в этом 
направлении и необходимость углубленного научного поиска путей сохранения трудового 
потенциала пожилых людей, его прогрессивного развития и эффективного использования. 

Цель статьи – выяснить сущность и ключевые тенденции старения населения в мире 
и в Украине, выяснить возможные последствия для экономики, определить направлений 
смягчения негативных последствий явления «старение» для экономики страны.  

Социально-демографические процессы оказывают серьезное влияние на характер 
функционирования всего экономического механизма. Современная демографическая 
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ситуация в мире характеризуется термином "старения нации". Под старением населения, или 
демографическим старением, следует понимать увеличение доли старших возрастных групп 
в общей численности населения. Старение населения является результатом длительных 
демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, в 
рождаемости и смертности и их соотношении, а также, частично, миграции [2]. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в докладе «Старение в XXI веке: триумф и 
вызов» отмечает: ежегодно армия 60-летних увеличивается почти на 58 млн. человек; 
численность людей пожилого возраста ныне составляет 810 млн. человек или 11,5% 
населения Земли, к середине века можно ожидать, что она удвоится и составит 2 млрд. 
человек (22% населения планеты), то есть больше, чем детей до 15 лет [1]. Увеличение числа 
пожилых людей, половина из которых, – инвалиды, безусловно, является тяжким 
экономическим бременем для экономики, поскольку оно сопровождается ростом затрат на 
здравоохранение, социальную защиту, пенсии. Каждая страна должна находить 
своевременные решения для  смягчения негативных последствий этого явления для 
экономики. 

Украина относится к странам с достаточно высоким уровнем старения населения. Так, 
по доле лиц в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения, страна занимает 11 
место в мировой иерархии по данному показателю. В Украине данная ситуация объясняется 
прежде всего снижением рождаемости и сокращением общей численности населения в 
подавляющем большинстве регионов. Начиная с 1992 г., украинцы переживают довольно 
сложные времена: резкое падение благосостояния в начале 90-х до сих пор ощутимо 
сказывается на планировании потомства почти каждой украинской семьи. Также негативно 
влияют на численность украинцев и высокие показатели детской смертности, находящихся 
на уровне слаборазвитых стран мира [3]. В отличие от стран Запада, где происходит старение 
«сверху» в результате снижения смертности, показатель старения населения Украины растет 
только «снизу» за счет высокой смертности взрослого населения и снижения рождаемости 
[4]. В результате количество людей пенсионного возраста существенно преобладает над 
молодым населением. По прогнозам, к 2050 году 39% населения страны будет в возрасте от 
60 лет и старше [3]. 

По данным Государственной службы статистики Украины, численность населения 
Украины на 1 августа 2014 года составила 42,981 млн. человек, что на 2,483 млн. человек 
меньше такого же показателя по состоянию на 1 августа прошлого года. При этом, в составе 
экономически неактивного населения, доля пенсионеров ежегодно растет.  

По оценкам ученых Института демографии и социальных исследований НАН 
Украины, наиболее весомым результатом старения населения в Украине станет сокращение 
базы воспроизводства трудового потенциала. В частности, уже в ближайшие 15-20 лет 
абсолютная и относительная численность перспективных (с точки зрения формирования и 
воспроизводства трудового потенциала населения) возрастных контингентов (лиц 
дотрудоспособного и трудоспособного возраста) в Украине может заметно сократиться. 
Процесс сокращения численности потенциальных работников (лиц трудоспособного 
возраста) особенно ускорится в 2015-2020 гг. вследствие выхода в это время за пределы 
трудоспособного возраста наиболее многочисленных поколений. Основной причиной 
ускорения процесса старения населения в этот период станет не увеличение 
продолжительности жизни, а последствия низкой рождаемости [5]. 

Придерживаемся той точки зрения, что среди наиболее актуальных проблем 
экономики, вызванных старением населения, надо выделять изменение структуры спроса, 
изменение объема и структуры сбережений, уменьшение предложения труда при 
значительном увеличении потребности в бюджетных ресурсах вследствие роста доли 
пенсионеров [6]. То есть потребность в финансах, которые будут идти на выплату пенсий, 
будет увеличиваться, а налоговые поступления в бюджет будут все меньше, поскольку 
уменьшится доля работающих. Уменьшатся и показатели валового национального продукта. 
При условии сохранения существующих тенденций рано или поздно встанет проблема 
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нехватки рабочих рук. И если в производственной сфере этот дефицит до определенной 
степени можно будет компенсировать за счет автоматизации производственных процессов, 
то в сфере обслуживания проблема останется [7]. Нельзя не учитывать, что возрастающая 
нагрузка на социальные статьи бюджета в условиях старения прежде всего актуализирует 
потребности по увеличению пенсионных средств. Неизменно возрастут расходы на 
поддержание здоровья граждан пожилого возраста,   которые в среднесрочной перспективе 
будет сочетаться с увеличением инвестиций в здоровье лиц трудоспособного возраста 
(учитывая его неудовлетворительное состояние и высокую преждевременную смертность) 
[5]. Необходимо предвидеть формирование дополнительного «спроса» на медицинские 
услуги со стороны пожилого населения,  необходимость вложений в развитие специальных 
медицинских технологий,  инфраструктуры, ориентированных на пожилых людей, 
увеличение ресурсов для их содержания в интернатных учреждениях и т.п.  

Отметим, что для экономического и инновационного развития ряда регионов 
(Сумская, Черниговская, Луганская, Кировоградская области и др.) станет особенно 
угрожающим сочетание высокого уровня старения населения и миграционного оттока 
молодежи на фоне консервативной структуры экономики, неконкурентоспособных рабочих 
мест. Препятствием для инновационного развития станет меньшая мобильность лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста, сравнительно худшие по сравнению с молодыми 
людьми способности к восприятию инноваций, интеллектуальному развитию, а также 
недостаточно гибкое развитие системы непрерывного образования на протяжении жизни, 
недостаток традиций самообразовательной деятельности. И все же, поскольку старение 
населения протекает эволюционно, его последствия проявляются постепенно и 
предсказуемо, а значит, старение населения не ставит перед человечеством задач, которые 
невозможно решить, они могут и должны быть своевременно учтены в государственной 
политике.  

Старение населения открывает новые возможности для организации жизни отдельных 
людей и формирование социально-экономического и культурного среды. Чтобы стареющее 
общество процветало, необходимо приспособить системы и условия для доступного их 
использования в соответствующем возрасте, способствовать более активной интеграции 
пожилых людей в политическую и экономическую жизнь страны, города; обеспечивать 
интеграцию пожилых людей в культурно-образовательное пространство на основе учета 
жизненного и социального их опыта; оказывать помощь в социальной и психологической 
адаптации, продолжении творческой и физической активности пожилых людей, передаче 
опыта, укреплении здоровья; делать акцент на актуальных проблемах сегодняшнего дня, 
способствовать пониманию и осознанию событий современности, а также расширить доступ 
к образованию для взрослых, дать возможность старикам работать неполный рабочий день и 
создать систему заключения контрактов между поколениями, гарантирующую устойчивый 
доход и медицинский уход при достижении пожилого возраста [8]. 

Вывод. Считаем, что именно старение населения определяет социально-
демографические процессы сегодня и в перспективе. Старение населения является одним из 
проявлений трансформации возрастной структуры населения в процессе демографического 
перехода. Негативные социально-экономические последствия старения населения связаны не 
столько с самим процессом старения, сколько с изменением соотношения между лицами 
пожилого возраста и трудоспособным населением. Следовательно, для смягчения 
негативных последствий старения нации для экономики Украины необходимо введение 
таких мер: инвестирование в здоровье и образование населения; утверждение здорового 
образа жизни; привлечение на рынок труда большего числа лиц старшего возраста и 
создание при этом благоприятных условий для трудовой деятельности пожилых людей, их 
социальной и творческой самореализации. 
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ИНТЕНСИВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 

Исследованы интенсивные факторы экономического развития Украины. Для количественного их 
анализа предложено использовать показатель продуктивности труда по созданию валовой добавленной 
стоимости. Установлено, что в украинской экономике этот показатель за последние годы снизился до уровня 
1,9 грн./грн. Рассчитан коэффициент эластичности валовой добавленной стоимости по труду, значение 
которого (0,931) свидетельствует о недостаточной эффективности использования трудовых ресурсов – 
интенсивного фактора экономического развития. 
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Investigated the degree of intensity (quality) economic development of Ukraine. It is proposed to use a measure 
of the productivity of labor in the creation of gross value added. It is established that in the Ukrainian economy this 
indicator in recent years declined to UAH 1.9/1 UAH. The calculated coefficient of elasticity of gross value added by 
labor, the value of which (0,931) indicates a lack of efficient use of labor resources - intensive factors of economic 
development. 

Key words: economic development, productivity, added value, effectiveness. 
 

Основными факторами экономического развития считают следующие элементы 
производительных сил: труд (или человек, как основная производительная сила), средства 
производства, наука и информация [1, с. 781]. Каждый из этих факторов складывается из 
отдельных компонентов, а соединение отдельных факторов в единое целое формирует более 
сложные факторы производительных сил. Так, наука и информация, при условии их 
материализации в средствах производства, повышают роль основных средств и природных 
ресурсов в экономическом развитии. Если та же наука и информационные ресурсы 
позволяют качественнее подготовить рабочую силу – можно ожидать рост экономической 
отдачи и результативности от использования «человеческого капитала». 

К экстенсивным факторам развития, по мнению С. Мочерного [1, с. 571], относят 
количественный рост рабочей силы, основных производственных фондов и 
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фондовооруженность. Под интенсивными факторами развития подразумевают высокое 
качество рабочей силы, эффективное использование фондов, лучшую организацию и 
управление производством. Качественное отличие интенсивных и экстенсивных факторов 
экономического развития на основании анализа структурных изменений экономической 
системы, производительных сил, способов координации, отношения собственности и 
распределения дохода раскрыто в [2]. Одним из главных факторов интенсивного развития 
производительных сил и экономической системы в целом автор считает развитие науки и 
техники.  

Методологическая база выявления и индивидуального учета факторов 
экономического развития базируется на сложном аппарате математического моделирования. 
Экономический механизм и особенности моделей роста раскрыты в цикле работ Р. Нуреева, 
в частности в [3]. Показано, что факторы производства (труд и капитал) используются 
эффективно только при наличии еще одного фактора – научно-технического прогресса. 
Теоретико-методологические подходы к пониманию сути научного прогресса и его роли в 
экономическом развитии раскрыты в [4]. Анализируя разные аспекты  теории 
воспроизводства научно-технического и технологического потенциала, авторы 
отождествляют научно-технический прогресс с совокупной продуктивностью основных 
факторов производства.  

Для анализа интенсивности (качества) экономического развития можно использовать 
относительные показатели фондовооруженности и производительности труда. Изучение 
вклада основного капитала в динамику экономического развития по значениям фондоотдачи 
в [5] показало снижение предельной фондоотдачи в украинской экономике с 0,5грн./грн. до 
0,05 грн./грн., что вскрывает факт использования основных средств на грани их технической 
возможности.  Задачей данного исследования является оценка такого интенсивного 
фактора экономического развития как качество труда. 

 

Рис. 1. Затраты труда на создание валовой добавленной стоимости в экономике Украины, 
грн./грн. [6] 

 

Количественной оценкой вклада факторов интенсивного экономического развития 
может служить добавленная стоимость, создаваемая в результате внедрения научно-
технических достижений во всех сферах экономической деятельности. Также важным 
показателем, характеризующим эффективность экономической системы, является 
производительность труда. Взаимосвязь производительности общественного труда и 
созданной в процессе труда добавленной стоимости позволила бы, по нашему мнению, 
выявить динамические изменения в качестве экономического развития. Для учета 
инфляционных процессов предлагается использовать относительный показатель, 
характеризующий результативность затраченного труда на создание валовой добавленной 
стоимости: 
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ЗП

ВДC
КЗП  ,      (1) 

где КЗП  – относительный показатель эффективности использования трудовых 
ресурсов; 

ВДС – валовая добавленная стоимость внутреннего продукта; 
ЗП – совокупные затраты на оплату труда. 
На рис. 1 представлена динамика КЗП для украинской экономики за период 2001-2012 

гг. 
Из данных рис. 1 видно, что эффективность общественного труда за последние годы 

снизилась до уровня 1,9 грн. на 1 грн. валовой добавленной стоимости. Дополним 
проведенный анализ построением производственной функции вида: 

y = f(xi),      (2) 
где y – валовая добавленная стоимость внутреннего продукта; 
xi – совокупные затраты на оплату труда. 
При обработке данных статистической отчетности по экономике Украины за 

последние 12 лет с высокой степенью достоверности (коэффициент детерминации 0,99) 
установлена корреляционная связь между параметрами x и y и построена степенная 
зависимость вида: y = 3,07x0,931. Значение коэффициента эластичности валовой добавленной 
стоимости по труду 0,931(меньше единицы), что свидетельствует о недостаточной 
эффективности использования трудовых ресурсов – интенсивного фактора экономического 
развития. Таким образом, на каждую грн. оплаты труда в динамике приходится меньше 
созданной добавленной стоимости, то есть отдача от использования трудовых ресурсов 
снижается. Интенсивные факторы экономического развития Украины – качество, подготовка 
и условия применения рабочей силы не работают и не дают ожиданий в перспективе; а 
научно-технический прогресс, в принципе, не оказывает влияния на качество трудовых 
ресурсов в Украине. 

Проблемы качественного экономического развития, основанного на привлечении 
интенсивных факторов производства, актуальны для многих стран и особенно для 
переходных экономик. В расчете этого индекса учитываются 12 экономических показателей, 
определяющих факторы трудовых, финансовых, информационных ресурсов, правовую 
среду, объем внутреннего рынка, конкурентоспособность субъектов хозяйствования и 
инновационный потенциал экономики [7]. Современная цивилизация является техногенной, 
ее развитие обусловлено массовыми технологическими инновациями, при этом разделение 
мирового сообщества основывается на уровнях технологического развития национальных 
экономик. Вследствие технологического разрыва национальные экономики отличаются друг 
от друга по уровню развития производительных сил (факторов экономического развития) [8]. 
Роль и место страны в мировом сообществе, уровень жизни народа в большей степени 
зависит от масштабов использования новых знаний и технологий. Современные правила 
международной торговли, в основу которых положено право интеллектуальной 
собственности, затрудняют распространение технологий и знаний. Вследствие этого новые 
технологии, как основной ресурс экономического развития, не могут беспрепятственно 
перетекать в нуждающиеся страны.  

Технологический разрыв позволяет развитым экономикам снижать риски 
цикличности своего развития путем переноса кризисных ситуаций. Известные механизмы 
переноса кризисов [9]: 

- экспорт устаревших технологий. Это позволяет развитым экономикам удерживать 
лидерство в научно-инновационной сфере, и аккумулировать у себя финансовые ресурсы 
стран-лицензиатов; 

- искусственное продление жизненного цикла морально устаревшей продукции на 
рынках развивающихся стран. Этим решаются проблемы затаривания и утилизации 
развитых экономик; 
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- выкачивание природных ресурсов (монокультурный экспорт первичной продукции 
сопряжен с высоким риском и неопределенностью) ; 

- недобросовестное поведение иностранных инвесторов или вывоз капитала, что 
выражается в снижении темпов роста эффективности производства относительно прироста 
инвестиций; 

- перемещение экологически опасных производств. Таким образом, решается 
проблема экологизации экономики развитых экономик.  

Таким образом, недооценка интенсивных факторов развития экономической системы 
усиливает технологический разрыв с развитыми экономиками и ставит ее в зависимость от 
них. 

Выводы Обосновано, что для переходных экономик особенно важно установление и 
отслеживание преимущественных факторов экономического развития: экстенсивные 
факторы (неэффективно используемые трудовые и природные ресурсы) ослабляют 
макроэкономическую систему и ограничивают ее  перспективы. Для выявления степени 
интенсивности (качества) экономического развития предлагается использовать показатель 
продуктивности труда по созданию валовой добавленной стоимости. Установлено, что для 
украинской экономики этот показатель за последние годы снизился до уровня 1,9 грн./грн. 
Рассчитан коэффициент эластичности валовой добавленной стоимости по труду, значение 
которого (0,931) свидетельствует о недостаточной эффективности использования трудовых 
ресурсов – интенсивного фактора экономического развития. Снижение качества трудовых 
ресурсов увеличивает технологический разрыв Украины с развитыми экономиками и ставит 
ее в зависимое положение.  
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Відомо, що побудова динамічної моделі економіки є складним інтеграційним 
процесом, що поєднує, зазвичай, певні послідовні етапи: розробку, діагностику та 
корегування моделі. Розробка моделі є найскладнішим і відповідальнішим етапом, позаяк 
необхідно розробити логічну схему взаємозв’язку системи економічних показників у 
формалізовану модель, а відтак – визначити динаміку яких показників потрібно аналізувати. 
Етап діагностики розробленої моделі повинен включати, на наш погляд, перевірку моделі на 
якість історичної симуляції тобто здатність моделі відтворювати фактичні значення) на 
прогнозну якість симуляції та здатність адекватної реакції на зовнішні чинники економіки. І 
тільки після цього модель можна використовувати для прийняття управлінських рішень. В 
разі потреби в модель може бути внесена певна кореляція. 

Результати аналізу сукупності соціально-економічних показників показали, що кожна 
область України звітує про рівень економічного розвитку за своєю сукупністю показників, 
що унеможливлює оцінку рівня її розвитку. При цьому необхідно відзначити, що стан 
соціальних і демографічних показників є результатом розвитку економічних показників. 
Наприклад, показник «середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників» 
залежить від таких економічних показників, як валова додана вартість, темпи зростання 
виробництва в тій чи іншій області, динаміка структури витрат на виробництво продукції та 
інше. Таким чином, можна стверджувати, що рівень розвитку економічних показників 
визначає рівень розвитку соціальних і демографічних показників. Тому необхідним, 
насамперед, сформувати систему економічних показників, які визначають рівень 
регіонального розвитку. Слід зазначити, що діюча сукупність показників, які характеризують 
економічний розвиток області, сформована з наступних: 

 валова додана вартість; 
 вартість основних засобів; 
 індекс цін виробників промислової, сільськогосподарської продукції та індекс 

споживчих цін; 
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 фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування; 
 продукція промисловості та сільського господарства; 
 інвестиції в основний капітал та іноземні інвестиції; 
 експорт та імпорт товарів і послуг; 
 роздрібний товарооборот. 

Інші показники, можна віднести до соціальних та демографічних показників, які 
побічно характеризують розвиток економіки. Аналіз діючої сукупності показників, які 
характеризують економіку областей Західного регіону, виявив наступні проблем: 

1. На душу населення розраховується тільки показник валової доданої вартості. 
Однак, на наш погляд,  показники на душу населення більш об’єктивно характеризують 
рівень економічного розвитку регіонів й їх необхідно розраховувати за кожним економічним 
показником. 

2. Немає єдиного підходу до використання вартісного вираження показників, тобто в 
одних регіонах показники представлені в порівняльних цінах, в інших – у фактичних. Це 
унеможливлює порівняння темпів приросту аналогічних показників у різних областях 
України. 

3. Немає єдиної сукупності показників, які характеризують економічний і соціальний 
розвиток, що унеможливлює визначення та комплексу оцінки рівня розвитку регіонів за 
інтегральним показником. 

Важливим, на наш погляд, є не тільки сформувати єдину сукупність економічних 
показників, які характеризують розвиток  країни, але й взаємопов’язати показники в систему, 
що дозволить виявити фактори і їх вплив на показники, які підлягають оцінці. Насамперед, 
система показників повинна базуватися та формуватися на основі таких принципів: 

 принцип системного підходу – розвиток кожного регіону країни повинен 
розглядатися як результат взаємодії економічної, соціальної та демографічної сфер; 

 забезпечення єдності методології побудови основних показників та їх спів ставності з 
аналогічними показниками в інших  регіонах країни; 

 забезпечення комплексного підходу до оцінки соціально-економічного розвитку 
регіонів країни, тобто охоплення всіх істотних складових і чинників регіонального 
розвитку; 

 забезпечення адекватності показників реальному стану об’єкту, що вивчається; 
 доступність показників у регіональному розрізі; 
 однозначність трактування показників економічного і соціального розвитку, тобто 

можливість здійснення однозначної позитивної або негативної оцінки динаміки 
показників; 

 прозорість побудованої системи показників, зручність для практичного використання, 
лаконічність, тобто орієнтація на сукупність важливіших первинних показників. 
Аналізуючи всі показники кожний регіон України повинен щорічно звітувати за 

сукупністю показників, що представлені в таблиці 3.1. Це дозволить проводити детальний 
аналіз основних економічних показників регіону України, виявити вплив зміни економічних 
показників на соціальні та демографічні, порівняти й оцінити рівень економічного розвитку 
регіону, а головне, виявити та сформулювати існуючі проблеми в регіональному розвитку та 
намітити шляхи їх вирішення. 

Слід зазначити, що якість результатів дослідження економічних показників областей 
країни залежить від виду цін, які враховують при розрахунку показників. Необхідно чітко 
визначити, що номінальні ціни (фактичні ціни)  – це ціни, які фактично діють на момент 
кількісного вираження показника; реальні ціни – це ціни, які враховують індекс інфляції, 
порівняльні ціни – це ціни, які представлені в цінах базового періоду. 

Важливим є розрахунок економічних показників на душу населення та включення 
саме їх в інтегральний показник, що характеризує рівень економічного розвитку  країни. Це 
дозволяє враховувати в оцінці якісний аспект економічного розвитку, тому що кількість 
населення областей  країни побічно відбиває результати їх економічної діяльності. 
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Таблиця 1 
Система показників, що характеризує розвиток областей України 

Показники 
Одиниці виміру,  
які пропонуються 

Блок економічних показників  
Валова додана вартість (ВДВ) 

Валова додана вартість у розрахунку на душу населення 
Порівняльні та фактичні ціни 

Виробництво промислової продукції, продукції сільського господарства, 
продукції будівництва, промислової продукції на душу населення, 

сільськогосподарської продукції на душу населення, продукції промисловості 
на душу населення 

Порівняльні та фактичні ціни 

Структура витрат на виробництво промислової продукції, 
сільськогосподарської продукції, продукції промисловості 

відсотки 

Реалізація промислової продукції, продукції сільського господарства, 
продукції будівництва, промислової продукції на душу населення, 

сільськогосподарської продукції на душу населення, продукції промисловості 
на душу населення 

Порівняльні та фактичні ціни 

Вартість основних засобів; вартість основних засобів на душу населення Порівняльні та фактичні ціни 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування Фактичні ціни 

Індекси цін виробників промисловості, сільськогосподарської продукції, 
продукції будівництва та індекс споживчих цін 

відсотки 

Обсяги внутрішнього споживання, обсяги внутрішнього споживання на душу 
населення 

Порівняльні та фактичні ціни 

Доходи зведеного бюджету області, доходи зведеного бюджету у розрахунку 
на душу населення; витрати зведеного бюджету області; витрати зведеного 

бюджету області у розрахунку на душу населення 
Порівняльні та фактичні ціни 

Інвестиції в основний капітал, освоєння інвестицій в основний капітал, 
інвестиції в основний капітал у розрахунку на душу населення, освоєння 

інвестицій в основний капітал у розрахунку на душу населення 
Порівняльні та фактичні ціни 

Іноземні інвестиції, освоєння іноземних інвестицій, іноземні інвестиції на 
душу населення, освоєння іноземних інвестицій на душу населення 

Порівняльні та фактичні ціни 

Впровадження інновацій, впровадження інновацій на душу населення Порівняльні та фактичні ціни 
Експорт товарів та послуг, імпорт товарів та послуг, зовнішньоторговий 

оборот 
Порівняльні та фактичні ціни 

Блок соціальних показників  
Середньомісячна номінальна заробітна плата Порівняльні та фактичні ціни 
Середньомісячна реальна заробітна плата Реальні та фактичні ціни 

Середньомісячна реальна заробітна плата на яку розраховує працівник Реальні ціни 

Номінальні доходи населення, структура номінальних доходів населення, 
номінальні витрати населення, структура номінальних витрат населення, 

реальні витрати населення, 
структура реальних витрат населення 

Фактичні ціни 
Порівняльні ціни відсотки 

Фактичні ціни 
Відсотки 

Порівняльні ціни 
відсотки 

Рівень офіційного безробіття, рівень безробіття, розрахований за 
методологією МОП 

відсотки 

Блок демографічних показників  
Кількість постійного населення  
Кількість наявного населення  

Природній приріст(+) чи скорочення (-) населення  
Міграція населення:  
міжрегіональна  
міжнародна  

Таким чином, об’єктом моделювання виступала економіка областей Західного регіону 
України, представлена сукупністю взаємодіючих економічних агентів. Такий поділ 
допоможе промоделювати зв’язки між окремими агентами, а також дозволить 
сконцентрувати увагу на вивченні особливостей функціонування кожного окремого агента.  

Надійним підґрунтям для забезпечення стабільного розвитку країни є інвестиції. Саме 
вони дозволяють вирівняти диспропорції у розвитку її окремих територій, забезпечити 
активне зростання підприємств - ринкових лідерів, підтримати важливі соціально-економічні 
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проекти і програми, вистояти в період кризи. Тому інвестиції є безумовно надійним 
зовнішнім  джерелом забезпечення міцного фінансового потенціалу кожного з регіонів 
країни. На сьогодні здатність регіонів країни, як і окремих підприємств в повному обсязі 
залучити необхідні для розвитку інвестиції є визначальною умовою нормального 
функціонування в динамічному середовищі. Проблема забезпечення фінансового потенціалу 
через  інвестиційну  привабливість регіонів країни - це безперечно один з найактуальніших 
завдань у діяльності місцевих органів влади та управління. 

Оцінка інвестиційної привабливості Західного регіону нами пропонується 
проводитись за методикою, яка передбачає, що для кожного з вихідних оціночних 
показників визначається їх рівень або нормовані значення. Для порівняння абсолютних 
показників, одиниці виміру яких є різними, значення цих показників нормуються  за 
чисельністю населення на певній території. Вибір саме чисельності населення на відповідній 
території за основу при нормуванні показників інвестиційної привабливості регіонів країни 
пояснюється різною щільністю заселення областей України. 
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АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

Розглянутий вплив соціально-економічних чинників на міграційний клімат регіону, проведено 
моніторинг  міграційної привабливості регіонів , а також досліджена можливість ії регулювання та 
контролю масштабів нелегальної трудової міграції за кордон. 
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The influence of socioeconomic factors on migration climate region monitored migration attractiveness of 
regions and explore the possibility uu regulation and control of the scale of illegal migration abroad. 

Key words: socio-economic factors, migratory climate, attractiveness of region, labour migration. 
 

В сучасних умовах основним виробничим ресурсом країни є її економічно активне 
населення. Якість і кількість робочої сили виступають вагомим чинником зростання 
економіки. Все помітніший вплив на склад трудових ресурсів нині справляє міграція. У 
зв’язку з цим виникає необхідність дослідження трудової міграції населення як 



 321

визначального чинника формування працересурсного потенціалу регіону чи країни. В 
умовах відновлення незалежності України характер, обсяги, склад та спрямованість 
внутрішніх і зовнішніх міграційних потоків зазнали суттєвих змін. Ці зміни спричинені 
трансформацією соціально-економічних відносин, демократизацією суспільного життя, 
спрощеністю процедури виїзду за кордон та зміни місця проживання, трансформаційним 
спадом і падінням життєвого рівня населення. Своє відображення вони знайшли передовсім 
у зменшенні інтенсивності міграцій в середині регіонів та на міжрегіональному рівні, 
значному відпливу населення за межі країни, формуванні потужних потоків зовнішньої 
трудової міграції, що зумовлює необхідність вдосконалення управління цими процесами. 

Вивченню міграційних процесів присвячені наукові праці учених різних наукових 
напрямів. Теоретичні та методологічні аспекти дослідження міграцій проаналізовано у 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених – С. Бандура, Д. Богині, Б. Брєєва, М. Долішнього, 
А. Загробської, Т. Заславської, С. Злупка, В. Іонцева, П. Кругмана, Е. Лібанової, 
О. Малиновської, Д. Массея, Т. Петрової, І. Прибиткової, С. Пирожкова, О. Позняка, 
Л. Рибаковського, М. Романюка, В. Старовєрова, М. Тодаро, С. Трубича, І. Франка, 
М. Шульги, О. Хомри, Б. Хорєва та ін. Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень 
трудової міграції населення та економіко-математичного моделювання територіального 
переміщення робочої сили зробили вітчизняні вчені В. Вовк, В. Геєць, В. Єлейко, 
О. Овчиннікова, І. Огірко, В. Приймак, В. Юринець. 

Аналіз публікацій з цієї проблематики дає підстави для висновку про те, що 
недостатньо розробленими залишаються теоретичні основи дослідження та оцінювання 
впливу соціально-економічних чинників на міграційний клімат регіону, моделі 
прогнозування міграційних переміщень та чисельності населення регіонів, моніторинг 
міграційної привабливості регіонів. 

Народонаселення разом з природними умовами і ресурсами та способом виробництва 
матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за 
допомогою засобів виробництва, з одного боку, та предметів праці - з іншого, забезпечує 
матеріальне виробництво. Населення проживає у певному географічному середовищі і 
здійснює виробництво матеріальних благ у відповідності з наявними природними ресурсами.  

Кількісною характеристикою населення будь-якого регіону є його чисельність. 
Джерелом інформації про чисельність населення є переписи, що проводяться в 

Україні кожні 10 років, а в міжпереписний період - це результати оцінок - розрахунки за 
даними поточного обліку процесів природного та механічного руху. 

Основними категоріями населення, за якими реєструється його чисельність, є наявне 
та постійне населення. 

Демографічна ситуація в Україні в останні роки характеризується поступовим 
зменшенням чисельності населення, про що свідчить рис.1, досягнувши на кінець 2013 року 
45426,2 тис. особи [3]. Приріст міграції досяг максимального рівня у 2012 році склавши 
61844 особи.  Дані про міграційний приріст наведено на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Чисельність населення України 
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За останні роки міграційні процеси в Україні набули принципово нового характеру та 
якості, змінилися пріоритети. Внаслідок відпливу сільських мешканців до міст сформувалися 
системи з високою концентрацією міського населення. 

 
Рис. 2. Міграційний приріст населення 

 

Водночас у сільській місцевості в багатьох регіонах розширюються межі слабо 
заселених територій, виводяться з господарського обігу значні площі земель. Багаторічний 
відплив сільської молоді до міст України та за її межі визначив деформацію всіх 
демографічних структур і процесів у сільській місцевості, що супроводжувалося 
збільшенням частки осіб пенсійного віку, зростанням смертності, скороченням 
народжуваності, зниженням природного приросту сільського населення. 

Яким чином відбувався міграційний рух населення у 2013 році по областях України 
наведено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зовнішня міграція по регіонах України 

 

Загальний міграційний приріст у 2013 році склав 31913 осіб. Максимальна кількість з 
яких (4276) це особи зареєстровані в Автономній Республіці Крим та м. Київ (4155 осіб). 
Навіть спостерігалося скорочення населення в Запорізької області (-328 осіб). 

Процес міграції в межах України в 2013 році характеризувався скороченням 
населення в більшості регіонів і переселенням в такі області, як Харківська, Київська, 
Одеська і місто Київ. 

Як вважають українські вчені (член-кореспондент НАН України Е. М. Лібанова та ін.) 
[6], на сьогодні каналами трудової міграції українських громадян є:  

 самостійний пошук місця роботи (передусім у державах, з якими Україна не має 
візового режиму); 

 використання туристичних агенцій, через які громадяни України легально як туристи 
потрапляють до країн, з якими Україна має візовий режим, і нелегально працюють на 
їх території; 
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 використання послуг суб’єктів господарської діяльності з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном; 

 запрошення українських фахівців безпосередньо іноземною стороною. 

 
Рис. 4. Міграційний рух у межах України у 2013 р. 

 

Проаналізуємо на прикладі періоду січень-липень 2014 року як на міграційний рух по 
областях України вплинула політична криза (без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим і м.Севастополя). 

 
 

Політика Уряду в галузі регулювання трудової міграції є складовою державної 
політики у сфері зайнятості населення і має насамперед вестися через формування сучасного 
мобільного внутрішнього ринку праці (через піднесення освітньо-професійного рівня, який 
дозволяє мати роботу, створення робочих місць, через пристойну оплату праці).  

Наслідки міграції не однакові для різних країн та їх територіальних підрозділів. Серед 
позитивних результатів зовнішньої трудової міграції для України можна назвати такі: 

 сприяння інтеграції України до світового ринку праці; 
 послаблення потоку безробіття на національний ринок праці, зниження соціальної 

напруженості в суспільстві; 
 надходження до України додаткової іноземної валюти у формі грошових переказів 

трудових емігрантів та інвестування коштів в економіку через створення спільних 
підприємств з іноземними засновниками; 

 надання працеспроможному населенню можливості реалізувати свої здібності за 
кордоном, підвищити рівень кваліфікації, поліпшити матеріальне становище; 

 забезпечення за рахунок іноземної робочої сили покриття дефіциту фахівців рідкісних 
професій та кваліфікацій в Україні;  
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 спонукання продуктивнішої діяльності українських працівників через створення 
конкуренції з закордонними фахівцями. 
Залучати переважно молодих, добре освічених осіб до міграційних процесів є свого 

роду демографічною і демоекономічною «інвестицією» до країн імміграції та, навпаки, 
сприянням постарінню населення, погіршення трудоресурсного потенціалу в країнах 
еміграції. Крім того, міждержавні трудові міграції — важливий чинник розвитку 
технологій, обміну досвідом роботи, чинник перебудови професійної та кваліфікаційної 
структури зайнятості, швидкого й ефективного пристосування до умов світового ринку. 

Серед негативних наслідків трудової міграції можна назвати такі:  
 втрата Україною найконкурентоспроможнійшої частини власної робочої сили 

(особливо науковців і фахівців), що призводить до уповільнення темпів науково-
технічного прогресу; 

 збільшення тиску на національний ринок праці внаслідок створення іноземними 
громадянами конкуренції місцевій робочій силі; 

 втрата Україною іноземної валюти, що вивозиться іммігрантами як власні 
заощадження; 

 дискримінація та експлуатація наших громадян з боку місцевих роботодавців; 
 виникнення політичних та економічних претензій до України з боку країн-реципієнтів 

у зв’язку зі збільшенням нелегальної трудової міграції українців; 
 зростання злочинності та соціальної напруженості у суспільстві через міжнаціональні 

конфлікти. 
Згадані вище вчені вважають, що основні проблемні питання у сфері трудової 

міграції, які потребують врегулювання, є такими: 
 налагодження обліку трудових мігрантів, які працюють за межами України; 
 активізація політики щодо формування привабливого внутрішнього ринку праці; 
 проведення політики посилення соціального захисту трудящих-мігрантів - громадян 

України, які працюють за кордоном; 
 проведення політики превентивних заходів щодо запобігання нелегальним трудовим 

міграціям. 
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Розглянуто тенденції основних показників діяльності підприємств харчової промисловості Одеського 
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Considered the tendencies of indicators main activity of the food industry enterprises in Odessa region, 
identified current trends, present a proposal to improve the efficiency. 
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Криза, що відбувається, по різному позначилась на розвитку харчової промисловості 
України, розвиток якої відчутно впливає на економічну активність регіонів країни. Все це 
робить завдання дослідження особливостей регіонального розвитку харчової промисловості 
особливо актуальним і необхідним. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних і прикладних проблем обґрунтування 
регіональної стратегії розвитку зробили відомі українські вчені-економісти  Б. М. 
Данилишин, М. І. Фащевський, Я. Б. Олійник, Л. Г. Чернюк, М. І. Долішній, І. І. Лукінов, В. 
І. Павлов,  Н. Г. Чумаченко та інші. Проблемам розвитку харчової промисловості  
присвячена значна кількість наукових публікацій таких  вчених як Л.В. Дейнеко, А.О. 
Коваленко, О. Лівінський, В. Котляренко, Е.І. Шелудько, Л. Баранівська, О.М. Васильченко, 
Є.В. Єрмаков, В. Макаренко, С.В. Пеструха, П.Т. Саблук та інші. 

Формування реалістичної та ефективної стратегії розвитку харчової промисловості 
передбачає наявність достатньої інформації про її стан, тенденції розвитку, чинники впливу. 
Тому аналітична оцінка стану галузі набуває в сьогоднішніх умовах першочергового 
значення. 

                                                                                                                Таблиця 1 
Індекси обсягів промислового виробництва та виробництва харчових продуктів України та 

Одеського регіону  у 2005-2013 роках (у % до попереднього року)* 

Роки 
Промисловість 

України 
Промисловість 

Одеського регіону 

Виробництво 
харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів 

України 

Виробництво 
харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів  
Одеського регіону 

2005 103,1 99,5 113,7 115,7 

2006 106,2 90,7 110,0 112,0 

2007 107,6 116,5 107,5 102,3 
2008 94,8 127,6 97,9 80,4 
2009 78,1 78,2 94,0 97,4 
2010 111,2 102,9 103,2 114,7 
2011 107,6 83,6 99,4 78,7 
2012 99,5 96,9 101,6 97,5 
2013 95,3 100,6 94,9 87,6 

*Таблиця побудована за даними Головного управління статистики в Одеській області [1, с. 68] 
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Харчова промисловість є найбільш інвестиційно привабливою галуззю Одеської 
області завдяки сприятливим природнокліматичним умовам, наявності сировинного та 
споживчого потенціалу. Порівнюючи тенденції промисловості та харчової промисловості 
Одеського регіону з існуючими тенденціями по Україні можемо зробити висновок, що  
індекси обсягів промислового виробництва Одеського регіону були вищими ніж по Україні в 
2007, 2008, 2009 та 2013 роках (табл. 1).  

Індекс промислової продукції за 2013 рік становить 100,4% (10-те місце серед 
регіонів). По харчовій промисловості Одеського регіону індекси промислового виробництва 
випереджали загальноукраїнські у 2005, 2006, 2009 та 2010 роках. Тенденції індексів обсягів 
виробництва продуктів харчової промисловості Одеського регіону на потязі 2005-2013 роках 
свідчать про значне зниження виробництва у 2008 році, його підвищення у 2009 та 2010 
роках і знову зниження у 2011-2013 роках (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Індекси обсягів промислового виробництва України та Одеського регіону у 2005-2013 
роках (у % до попереднього року) [1] 

 

Зниження виробництва харчових продуктів чітко простежується за основними видами 
продукції  (табл. 2).  

                                                                                                          Таблиця 2 
Тенденції виробництва основних видів харчових продуктів підприємствами Одеського 

регіону у 2010-2013 роках* 
Види харчових продуктів, напоїв 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Вироби ковбасні, тис. т 7,7 7,4 7,3 7,3 
Готові продукти і консерви з риби,  тис. т 8,5 9,5 8,7 8,1 
Овочі , консервовані , тис. т 20,1 17,4 15,7 8,2 
Фрукти, горіхи, гриби та інші, консервовані , тис. т 4,4 5,6 3,1 3,8 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції, тис. т 375,8 382,0 482,5 335,2 

Молоко рідке оброблене, тис. т 16,7 11,9 5,6 4,1 
Масло вершкове, тис. т 1,6 0,7 0,9 0,9 
Сири жирні, тис. т 2,0 1,4 1,1 0,9 
Йогурт та інші ферментовані, тис. т 4,1 4,3 4,4 3,9 
Борошно, тис. т 109,5 113,4 96,0 111,3 
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, тис. т 

93,9 90,1 86,3 82,2 

Вироби макаронні, тис. т 0,5 0,5 0,4 0,6 
Печиво солодке і вафлі, тис. т 4,4 3,3 2,6 2,4 
Вино виноградне, тис. дал. 12928,7 3719,8 2497,7 2256,8 
Напої безалкогольні, тис. дал. 1739,9 985,1 804,3 703,6 
Води, включаючи мінеральні й газовані, тис. дал. 451,0 516,3 505,4 394,7 

*Таблиця побудована за даними Головного управління статистики в Одеській області [1, с. 68-70] 
Так, має місце значне зниження виробництва: 
- хлібобулочних виробів  з 107,9 тис. т у 2005 році до 82,2 тис. т у 2013 році, тобто на 

25,7 тис. т  у рік; 
-  молока обробленого рідкого  з 16,7 тис. т до 4,1 тис. т у 2013 році, тобто в 3,7 рази;   
-  овочів консервованих  з 20,1 тис. т у 2005 році до 8,2 тис. т у 2013 році; 
-  вина виноградного з 12928,7 тис. дал. у 2005 році до 2256,8 тис. дал., тобто в 5,8 

рази. 
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Стрімке зростання відбувається тільки по виробництву олії соняшникової 
нерафінованої  з 128,1 тис. т у 2005 роках до 482,5 тис. т у 2012 роках. Але у 2013 році  
відбувається зниження до 335,2 тис. т (рис. 2). 

 
Рис. 2. Виробництво олії соняшникової нерафінованої в Одеському регіоні у 2005-2013 роках 

(тис. т) [1] 
 

Слід особливо відмітити, що олійножирова галузь займає до 40% у загальному обсязі 
реалізації харчової промисловості Одеської області. Потенціал галузі по виробництву олії та 
тваринних жирів представляють великі та середні підприємства, серед яких ПАТ 
«Іллічівський олійножировий комбінат», ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ 
«Одеський олійноекстракційний завод», ТОВ «Дельта», ПАТ «Олійножировий комбінат» та 
інші.  

Суттєвий вплив на скорочення виробництва олій та тваринних жирів (на 25,2%) у 2013 
році мало зменшення замовлень та відсутність давальницької сировини для виробництва 
нерафінованої олії. Скоротили обсяги виробництва на ТОВ «Універсал Україна», ТОВ 
«Українська Чорноморська індустрія» (16,1%), ПрАТ «АДМ Іллічівськ» (-13,7%), ТОВ 
«Дельта» (-27,5%). Скоротилося виробництво маргарину та харчових жирів на ПАТ 
«Іллічівський олійножировий комбінат» (-88,8%) (з грудня 2013 року виробничі потужності 
законсервовані). У 2013 році не здійснювали виробництво олії  ПАТ «Одеський 
олійножировий комбінат», ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» (через відсутність 
оборотних коштів та несвоєчасне відшкодування ПДВ) – виробничі потужності 
законсервовані [2, с. 24-27]. 

Зниження виробництва молочних продуктів (-14,1%) відбулося за рахунок припинення 
виробництва Ананьївською та Роздільнянською філіями ТОВ «Агроком» (ТМ «САЛЮС») 
через нестачу обігових коштів та наявність значної дебіторської заборгованості за 
поставлене сухе молоко, а також зменшення обсягів виробництва молока ВКФ «Агромарін» 
(-15,0%) [2, с. 24-27].  

Також слід зазначити, що на виробництво за трьома видами харчових продуктів, а 
саме: олії та тваринних жирів, перероблення та консервування овочів та фруктів, 
виробництво виноградних вин припадає  до 60% у структурі реалізованої продукції харчової 
промисловості Одеського регіону. 

Таким чином, результати спостереження дозволяють зробити висновок  про значне 
зниження виробництва по основних харчових товарах в Одеському регіоні на протязі 2005-
2013 років. 

Оцінка тенденцій виробництва найважливіших видів харчових продуктів, напоїв на 
одну особу населення Одеського регіону свідчить про значне зниження  (табл. 3). 

Провідний український вчений Дейнеко Л.В. у своїх роботах наголошує: 
«Найгострішими проблемами сьогодення у розвитку харчової промисловості є структурна 
розбалансованість галузі, посилення процесів міжгалузевої поляризації щодо забезпечення 
основними засобами та їхньої зношеності, цінові диспропорції на різну продукцію 
харчування, збиткова діяльність одних підприємств і стабільні обнадійливі економічні 
показники виробництва в інших» [3, с. 8].   

У «Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 
2014» рік чітко зазначено, що проблемами розвитку Одеської області залишаються: 

- збереження диспропорцій розвитку різних територій. Вищі темпи розвитку 
демонструють міста Одеської агломерації та приміські райони (Комінтернівський, 
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Овідіопольский та Біляєвський). У набагато гіршому стані перебувають північні райони 
області та сільські території; 

- дотаційність місцевих бюджетів і відсутність у короткостроковій перспективі 
реальних можливостей для збільшення дохідної частини через розширення бази 
оподаткування, оскільки спостерігається падіння у більшості бюджетоутворюючих галузей 
економіки  регіону; 

- погіршення інвестиційної привабливості внаслідок складної внутрішньополітичної 
ситуації та недостатньо ефективної діяльності місцевої влади щодо залучення і утримання 
інвесторів; 

- значною проблемою аграрного сектору (в першу чергу – для дрібних виробників) 
залишається недосконалість податкової політики. Так, з ухваленням Закону України «Про 
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в 
Україні», який зобов’язує фермерів сплачувати орендну плату за земельні ділянки державної 
і комунальної власності у розмірі не менше 3 % від їх вартості, значна частина фермерських 
господарств може перетворитись на збиткові [4, c. 15]. 

                                                                                                   Таблиця 3 
Тенденції виробництва найважливіших видів харчових продуктів, напоїв  

на одну особу населення Одеського регіону  у 2010-2013 роках* 
Види харчових продуктів, напоїв 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Вироби ковбасні (кг) 3,2 3,1 3,1 3,1 

Готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи 
шматочками та готових страв із риби, кг) 

3,6 4,0 3,6 3,4 

Олія соняшникова нерафінована та її фракції, крім фракцій зі 
зміненим хімічним складом (кг) 

157,3 159,9 201,7 139,9 

Молоко рідке оброблене (кг) 7,0 5,0 2,3 1,7 

Масло вершкове (кг) 0,7 0,3 0,4 0,4 

Сири жирні (кг) 0,8 0,6 0,5 0,4 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки 
(кг) 

1,7 1,8 1,8 1,7 

Борошно (кг) 45,8 47,5 40,2 46,5 

Крупи (кг) 2,3 2,9 1,7 3,2 
Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого зберігання (кг)  39,3 37,7 36,1 34,3 
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні (кг) 0,2 0,2 0,2 0,2 
Напої безалкогольні (л) 7,3 4,1 3,4 2,9 

*Таблиця побудована за даними Головного управління статистики в Одеській області [ 1, с. 74] 
 

У зв’язку з усім вище визначеним, у  «Програмі соціально-економічного та 
культурного розвитку Одеської області на 2014 рік»  передбачається, що  збільшення 
випуску продукції харчової промисловості  на експорт та для внутрішнього споживання буде 
відбуватися шляхом розширення потужностей для забезпечення конкуренції імпортним 
товарам на внутрішньому ринку, стабільного забезпечення м`ясомолочною сировиною 
підприємств галузі, розвитку конкурентоспроможної виноробної продукції. Передбачається 
зростання обсягів виробництва у 2014 році на 2%. Галузь залишається пріоритетним 
напрямком інвестування як в поточному 2014 році, так і на найближчу перспективу [4, c.15].  

Результати спостереження дозволяють зробити висновок  про значне зниження 
виробництва продукції харчової промисловості  Одеського регіону на протязі 2005-2013 
років. Зниження відбувається по виробництву       хлібобулочних виробів,  молока 
обробленого рідкого, овочів консервованих, вина виноградного та інших продуктів 
харчування. Також у 2013 році спостерігається значне зниження виробництва олії та 
тваринних жирів, яке на протязі 2005-2012 роках демонструвало позитивну динаміку. 

Авторські спостереження дозволяють зробити висновок, що загальними для всіх 
причинами та факторами, що негативно впливали на роботу підприємств Одеської області 
були: недостатність обігових коштів; обмеження доступу до кредитних ресурсів та висока їх 
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вартість; зростання ціни на енергоносії; скорочення зовнішніх ринків і несприятлива 
кон'юнктура; проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість; відсутність гнучкої 
державної тарифної політики та інші. У «Програмі соціально-економічного та культурного 
розвитку Одеської області на 2014 рік»  передбачається зростання обсягів виробництва у 
2014 році на 2%. Галузь залишається пріоритетним напрямком інвестування як в поточному 
2014 році, так і на найближчу перспективу [2]. 

Досвід впливу економічної кризи показав, що високий рівень експортної 
орієнтованості промислових підприємств не забезпечує нарощування потенціалу та 
відновлення позитивної динаміки показників. Тому пріоритетними  напрямками  має бути 
розвиток галузей промисловості та виробництв комплексу на забезпечення потреб 
внутрішнього ринку, розташованих на територіях пріоритетного розвитку, південно-західних 
та північних районах Одеської області [5]. 
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Предпринимательская деятельность, в большей степени, чем любая другая, тесно 
связана с информацией. Это получение, накопление, хранение, обработка и использование 
информации. Потеря информации или  ее части негативно сказывается на получении 
прибыли, ради чего создается любой бизнес. Бизнесмен должен отдавать себе отчет в том, 
что успех в бизнесе зависит во многом от конфиденциальности информации, от того как он 
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умеет сохранять нужную информацию и пользоваться ею.  
Информация в предпринимательской  деятельности на современном этапе стоит очень 

дорого, поэтому ее сохранность  может быть источником  как процветания бизнеса, так и 
банкротства фирмы.   Необходимо подчеркнуть, что утечка информации напрямую связана с 
падением ее ценности для законного владельца и возрастанием ценности для нового 
владельца, т.е. конкурента.   

Определение стоимости предпринимательской информации – дело 
высококвалифицированных профессионалов и  требует дифференцированного подхода. В  
одних случаях, дешевле обойдутся собственные ошибки как накопление опыта выживания в 
мире бизнеса. В  других - целесообразнее получить (купить) информацию о том, как 
избежать подобных ошибок. В-третьих - необходим анализ, как сохранить ценную инфор-
мацию от доступа посторонних лиц, чтобы не потерять ее стоимость и ожидаемую от нее 
прибыль.  

Важно заметить, что в современном бизнесе для упрощения труда сотрудников 
основная информация передается в электронном виде с помощью компьютерных 
технологий. Этo, естественно, повышает эффективность и производительность труда, но 
открывает информaцию. Перед бизнесменами, особенно начинающими, остро стоят  воп-
росы: Зачем ее нужно защищать? Как защитить информацию? Вся ли информация подлежит 
защите или только отдельные ее группы?  По каким критериям определить информацию для 
защиты? На какой стадии и какие информационные потоки должны быть обязательно 
защищены? В какой степени необходимо защищать информацию от внешнего 
посягательства и  в какой степени – от внутреннего вмешательства определённого круга 
работников? Вопросов возникает больше, чем они находят ответы на них. 

Ответ на все вопросы один: «Защите подлежит не вся информация, а только та, 
которая представляет ценность для предпринимателя, и которая может быть использована 
конкурентами, злоумьшленниками или хакерами во вред предпринимателю» [1, с. 21].    
Важно заметить, что информация подлежит защите при определённых условиях: если ее 
ценность зависит от сохранности в тайне от третьих лиц или  есть законные основания для 
закрытия доступа к конкретной информации.  

В общих чертах, информацию, которая используется в предпринимательской 
деятельности, можно разделить на три основных направления: предпринимательская,   
правовая,   специально-оперативная. Предпринимательская информация включает сведения о 
состоянии  окружающей  экономической  среды, в которой предприниматель ведёт своё 
дело,  и о факторах, которые могут положительно или отрицательно повлиять на его бизнес.   
Правовая информация  - это сведения о действующих законах и  правовых актах, которые 
регулируют и охраняют деятельность предпринимателей. Правовая информация - это 
открытый информационный поток для бизнеса, который требует оперативного изучения.  
Специально-оперативная информация состоит из сведений о способах, силах и средствах 
обеспечения безопасности предпринимательской информации от несанкционированного 
доступа, т.е. что использует бизнесмен для защиты своей информации.  

Автором было проведено исследование на базе малого бизнеса Сибирского 
Федерального округа. Целью исследования было выявление факторов виктимизации 
предпринимателей малого бизнеса. Среди виктимизирующих факторов оказалась и 
незащищённая  предпринимательская информация.  

В качестве базы исследования были определены отдельные регионы Сибирского 
Федерального округа, а именно, Алтайский и Красноярские края, Кемеровская, 
Новосибирская и Томская области. Выборка пилотажного исследования составила 100 
респондентов, а основного - 500 предпринимателей малого бизнеса. Одним из главных 
методов был выбран метод опроса в его разновидностях: анкетировании и 
интервьюировании.  

Результат анализа анкет основного исследования показал, что утечка информации - 
одна из главных проблем в работе с информационными потоками небольшой фирмы. 
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Исследование также позволило выявить основные причины утечки информации в практике 
малого бизнеса. (Предпринимателям разрешалось отметить любое количество вариантов и 
вписать свой ответ). Среди которых  респонденты назвали: отсутствие защиты (56%); 
неумение выделять конфиденциальную информацию из всего потока (68%); «экономия» 
средств на другие первоочередные нужды (35%); «экономия» средств на дополнительной 
оплате труда специалистов по работе с информацией или на замене устаревшего 
программного обеспечения (48%); кража информации по заказу конкурентов (84%) ; сбой 
компьютерных программ, в том числе по вине сотрудников   (89%). 

Статистический анализ свидетельствует, что самые опасные враги коммерческой 
информации – это  кража информации по заказу конкурентов  и современная технология - 
компьютеры.   Следует отметить, что главный враг любой информационной системы  в 
компьютерном варианте - это вирус. В специальной литературе указывается, что от 30 до 80 
% информации   повреждается вирусом. Практики утверждают, что эта цифра будет 
увеличиваться, так как в настоящее время известны уже более сотни различных вариантов 
вирусов, которые прямо или косвенно ведут к огромным финансовым потерям [1]. 
Компьютерные программы и услуги фирм, которые занимаются защитой информации, стоят 
недешево. В отношении  к малому бизнесу часто оплата таких услуг финансово 
разорительна. Естественно, чтобы утрата или искажение информации не привели к 
финансовым потерям, предпринимателю необходимо нести определенные затраты по защите 
собственной информации. 

Прежде чем принимать меры по  защите информации, необходимо 
уточнить следующие вопросы: 
- Какие сведения нельзя скрывать, защищать доступ к ним? От кого? 
- Какие сведения невыгодно скрывать? Почему? 
- Какие сведения подлежат охране? Кем и от кого? 
Ответ на первый вопрос дает Постановление Российского Правительства «О перечне 

сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». К ним относятся: 
- организационные сведения (устав и учредительные документы предприятия, 

регистрационные удостоверения, лицензии, патенты); 
- финансовые сведения (документы об исчислении и уплате налогов, других 

платежей, предусмотренных законом, документы о состоянии платежеспособности); 
- сведения о штате и условиях деятельности (число и состав работающих, их 

заработная плата, наличие свободных мест, влияние производства на природную среду; 
реализация продукции, причиняющей вред здоровью населения; участие должностных лиц в 
предпринимательской деятельности, нарушение антимонопольного законодательства); 

- сведения о собственности (размерах имущества, денежных средствах, вложениях 
платежей в ценные бумаги, облигации, займы, в уставные фонды совместных предприятий) 
[2]. 

Бизнесмену следует помнить, что данный перечень не является исчерпывающим, а 
указанные сведения не являются предметом защиты.   

Ответ на второй вопрос даёт  группа сведений, характерна тем, что ее невыгодно 
скрывать от окружения самому предпринимателю. Это касается, в первую очередь, 
рекламной информации. Но следует помнить, что широкое распространение рекламы имеет 
не только положительную, но и отрицательную сторону для предпринимателя, если она 
становится достоянием преступных элементов.  Информация, рекламируемая в СМИ, 
помогает преступникам выйти на объект будущего посягательства, изучить его слабые 
стороны, а затем принять решение, каким способом получить для себя от него выгоду 
(постоянное  «крышевание», рэкет, уголовное  банкротство или рейдерство). 

Сведения, которые представляют хозяйственную ценность для предпринимателя,  
должны быть закрыты. На них не распространяется законный доступ третьих лиц. Это ответ 
на третий вопрос. Проблема состоит в том, чтобы правильно определить как обеспечить 
сохранность такой информации.  Эта задача возлагается полностью на самого владельца 
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бизнеса. Для решения проблемы защиты своей коммерческой информации необходимо 
привлекать, в первую очередь, свой персонал. При организации охраны коммерческой 
тайны, целесообразно определить круг сведений, составляющих коммерческую тайну для 
фирмы.  Необходимо составить «Перечнь сведений, составляющих коммерческую тайну 
предприятия» и утверждить его руководителем предприятия. Практика показывает, что 
данный вопрос лучше решать коллегиально. Для разработки «Перечня» приказом 
руководителя предприятия создается комиссия из наиболее квалифицированных и 
компетентных специалистов: финансист, системщик, специалист паблик рилейшнз,  
технолог,  маркетолог. Если предприятие имеет небольшой штат, то вопрос о 
коммерческой тайне информации решает сам руководитель, но, желательно, с приглашением 
независимого эксперта. 

Результатом работы комиссии должен стать перечень сведений, которые могут 
составлять коммерческую тайну для конкретной фирмы. Он может пересматриваться, из-
меняться и дополняться. В Перечне рекомендуется указать конкретный срок, на который те 
или иные сведения отнесены к коммерческой тайне (например, «до внедрения в 
производство новой модели»). «Перечень» доводится до всех исполнителей под роспись.  
Целесообразно  на таких документах ставить гриф "Коммерческая тайна". В большинстве 
случаев, решение о досрочном исключении сведений из категории, составляющих 
коммерческую тайну, принимается разработчиками.  

Во всех компаниях, в том числе и производственных, коммерческую тайну могут 
составлять  сведения о контрактах, данные о поставщиках и клиентах,   обзоры собственных 
и конкурентных маркетинговых исследований,  информация о переговорах,  инвестиционная 
политика, калькуляция продукции,  структура  цены,  уровень прибыли.  В производственной 
компании коммерческую тайну, кроме вышеприведенной,  должна составлять  информация  
технологического характера:  конструкторская документация; описания и анализ 
технологических испытаний производимой продукции;  «ноу-хау», авторские права и 
патенты; сведения о материалах, из которых изготовлены отдельные детали; условия и 
результаты экспериментов и апробирования оборудования; а также применяемые на 
предприятии новые, или уникальные измерительные комплексы и приборы, станки, 
оборудование. 

Данная информация реально должна быть защищена специальными мерами, которые 
можно подразделить на внешние и внутренние. Внешние - это изучение и сбор информации 
о надежности, платежеспособности партнеров, клиентов, поставщиков, с которыми прихо-
дится вести хозяйственную, коммерческую деятельность. Изучаются лица, проявляющие 
интерес к фирме и её деятельности, установливается суть этого интереса в потребности той 
или иной информация о фирме. 

Как показывает и зарубежная, и отечественная практика предпринимательства, утечка 
информации зачастую происходит по инициативе своих же сотрудников, именно они в 
курсе, какая информация может быть особо ценной для конкурентов. Поэтому 
предпринимателю необходимо четко разграничить доступ к информации различных 
сотрудников и не допускать необоснованного права ее использования.  Необходимо ещё раз 
подчеркнуть, что 84% респондентов обвиняют в краже информации собственных 
сотрудников  по заданию конкурентов. Эта статистика свидетельствует о слабой внутри 
фирменной работе по защите информации. В ходе осуществления внутренних мероприятий 
по обеспечению безопасности решается, прежде всего, вопрос об оптимальном подборе 
кадров. Практика показывает, что для превенции проблем претенденты на вакантную 
должность должны обязательно пройти серьёзную проверку  анкетных данных, поведения по 
месту жительства и прежней работы. Используя анкетирование,следует изучить личные и 
деловые качества, положительные и отрицательные стороны кандидата, а также находился 
ли в конфликте с законом. Анализ собранных материалов позволит принять  правильное 
решение, ответив на вопросы: «На что способен данный специалист? Что от него можно 
потребовать? Что от него можно ожидать?».  
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Практика подтверждает, что именно в мотивационной основе совершаеых поступков 
лежит корысть или месть со стороны уволенного работника, имевшего доступ к 
коммерческой информации. Поэтому в рабочем процессе целесообразно обращать внимание 
на сотрудников, которые проявляют необоснованный интерес к информации, 
предполагаемым сделкам и партнерам. Фёдорова Е. считает, что «С такими сотрудниками 
предпочтительнее расстаться. При увольнении сотрудника предприниматель должен прове-
рить сохранность базы данных и сменить пароли, к которым он имел доступ согласно своим 
функциональным обязанностям [3]. 

Предприниматели признают тот факт, что на современном этапе рыночных 
отношений конкурентная борьба невозможна без получения информации о конкурентах. Без 
владения информацией о действиях конкурента, предполагаемом спросе на продукцию 
трудно быть конкурентоспособным. Возникает два противоречивых, но взаимосвязанных 
обстоятельства,  когда предприниматель вынужден, с одной стороны, выступать в качестве 
защитника своих секретов, ценной коммерческой информации, а с другой стороны -  
добывать, а иногда,  покупать (или даже воровать) чужие защищаемые секреты.  Такая 
парадоксальная ситуация царит сегодня в малом бизнесе.  

В большинстве случаев,  малый бизнес не располагает достаточными финансовыми и 
организационными возможностями, чтобы самостоятельно защитить ценную для себя 
информацию от недобросовестных сотрудников, хакеров, нечестных конкурентов и 
неправомерных действий представителей органов власти, поэтому чаще всего он страдает  и 
банкротится.  Задача государства и общества защитить малый бизнес реальными средствами. 
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  На даному етапі розвитку економіки України одним з найважливіших завдань є 
раціональне та ефективне використання наявних ресурсів господарства країни. Сучасний 
розвиток ринку нерухомості є однією з таких непропорційних за своєю складовою ніш 
економіки, що за належним управлінням буде стимулювати розвиток національного 
господарства країни  в цілому. Однією з головних умов функціонування ринку нерухомості є 
ефективне управління нерухомим майном і правильна оцінка об'єктів з урахуванням 
особливостей ландшафту, інженерно-геологічних умов, бонітування ґрунтів, транспортної 
доступності, наявності соціальної та економічної сфер, екології тощо. 

Проблема ефективного управління нерухомості перебуває в центрі уваги представників 
публічного сектору, а також вітчизняних науковців. Цій проблематиці присвячено наукові 
праці Бригілевича В., Гури Н., Щодри О., Друкера П. [1,2] однак відкритим залишається 
питання оподаткування нерухомого майна як ефективного механізму зміцнення доходної бази 
місцевих бюджетів.  

Термін «управління нерухомим майном» згідно з стандартом - це професійне 
виконання адміністративних заходів, спрямованих на збереження майна в стані, що 
дозволить використовувати його для функціональних цілей. У цьому визначенні враховано й 
інтереси власника (зберегти майно) й інтереси користувачів (використовувати приміщення).  

Важливим моментом в управлінні нерухомістю є здійснення оцінки ефективності 
операцій. Саме оцінка економічної ефективності управління нерухомим майном має за мету 
отримати вичерпну інформації про доцільність залучення даних операцій та можливості їх 
подальшого здійснення, шляхом прийняття відповідного управлінського рішення, або в 
іншому випадку відмовитися в силу їх неефективності через високу витратність, без 
результативність, невміння управляти ввіреним майном тощо [1]. 

Оцінка економічної ефективності повинна здійснюватися як з кількісної, так і з 
якісної сторони. Якісна оцінка має на меті проаналізувати чи дійсно дані операції є 
ефективними, не використовуючи при цьому розрахункових величин: 

1) ступінь професійного управління нерухомим майном;  
2) якість організації заходів щодо збереження майна установника, ввіреного 

управителю;  
3) ступінь викривлення інформації;  
4) наявність результату від даних операцій;  
5) характер та своєчасність реагування на ризики довірчого управління;  
6) достовірність відображення операцій управління нерухомим майном в 

бухгалтерському обліку тощо Кількісна оцінка полягає у визначенні економічного ефекту та 
коефіцієнту ефективності управління нерухомим майном. Кількісна оцінка полягає у 
визначенні економічного ефекту та коефіцієнту ефективності управління нерухомим майном. 

Результат даних операцій дозволяє виявити ринкову вартість нерухомого майна, що 
згодом повинна відбивати споживчі властивості об'єкта в умовах ринку. Проведений при 
цьому аналіз економічної, технічної, містобудівної експертизи є підставою не стільки для 
визначення вартості, він також дозволяє оцінити кон'юнктуру ринку, провести грамотно 
маркетинг і використовувати ці дані під час інвестиційного аналізу, менеджменту та 
продажу нерухомості.  

Варто відзначити думку американського вченого П.Ф. Друкера [2] який вважає, що 
“результативність є наслідком певних процесів, виконання функцій, завдань, досягнення 
цілей, а ефективність – наслідком правильності таких дій, проте як перше поняття, так і 
друге є однаково важливими”. Думка вченого є досить влучною, адже від правильно 
організованої роботи із здійснення управління нерухомим майном та її оптимальності дійсно 
наслідок таких процедур і представляє собою ефективність управління. 

В сучасних умовах управління нерухомістю розглядається як симбіоз функцій 
процесу управління грошовими потоками при розробці проекту, в період будівництва та під 
час експлуатації з метою одержання прибутку і доходу. У юридичній науці існують різні 
класифікації функцій управління нерухомим майном.[1] За значимістю поставлених цілей: 
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стратегічні – направлені на виконання стратегічних, довгострокових задач та цілей; 
операційні – направлені на виконання поточних, повсякденних задач та цілей. Якщо брати за 
приклад процес управління державним нерухомим майном, то виділяють також внутрішні 
(управління всередині державної керуючої системи) і зовнішні (вплив державних органів на 
об’єкти управління). Однак найбільш поширеною у вітчизняній літературі є класифікація 
функцій управління майном – за змістом та обсягом управління на:  

1) загальні – притаманні органам управління на всіх рівнях, здійснюються у всіх 
сферах державного управління (прогнозування, планування, організація, регулювання, 
координація, облік, контроль). Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності» [4] до повноважень Фонду державного майна України, в 
яких відображається зміст відповідних функцій у сфері використання та розпорядження 
нерухомим майном, можна віднести: здійснення контролю за використанням орендованих 
цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних 
підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних 
підприємств; прийняття рішень про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та 
ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у 
його управлінні; розроблення методичних засад визначення орендної плати відповідно до 
ринкової вартості майна; здійснення контролю за використанням майна, переданого в 
оренду; забезпечення в межах повноважень функціонування єдиної державної інформаційної 
системи обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої 
влади. 

2) спеціальні – здійснюються окремими суб’єктами управління в певній сфері 
державного управління. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Тимчасове 
положення про Фонд державного майна України» [5] від 7 липня 1992 року N 2558-XII Фонд 
державного майна України розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних 
програм приватизації, організує і контролює їх виконання; змінює у процесі приватизації 
організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, 
шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства;  

3) допоміжні – забезпечують ефективне виконання загальних та спеціальних функцій 
(фінансування, стимулювання, кадрове забезпечення). Наприклад ст. 14 Закону України 
«Про управління об’єктами державної власності» [4] встановлено, що за рішенням органу, 
уповноваженого управляти об’єктами державної власності, керівникам державних 
підприємств може виплачуватися винагорода за результатами фінансово-господарської 
діяльності цих підприємств за рахунок їх чистого прибутку 

У структурі майнових відносин нерухомість не тільки посідає важливе місце за 
обсягами матеріальних цінностей, а й впливає на умови існування всіх економічних 
суб’єктів. З одного боку – входить до складу засобів виробництва і слугує базою здійснення 
господарської діяльності, а з іншого – виступає основою особистого споживання громадян та 
є предметом їх гідного існування та гордості. Нерухомість приймає участь у різних сферах 
життєдіяльності людини -  виробництві, розподілі, нагромадженні та ін. Жодне інше майно 
не має таких ознак рис, як візуальна наочність, постійність місцезнаходження, тривалість 
існування, державна реєстрація, що характерні для нерухомості. Усе це робить нерухоме 
майно ідеальним об’єктом оподаткування та джерелом поповнення бюджету. 

Світова практика оподаткування свідчить про те, що нерухомість є одним з 
унікальних об’єктів, здатних забезпечити стабільний та прогнозований прибуток держави, 
ефективне використання виробничих і житлового фондів та створення сприятливих умов для 
інвестування в економіку [8]. При використанні правильного підходу податок на нерухоме 
майно може стати однією із вагомих статей доходної частини бюджету. Зокрема, бюджету 
Російської Федерації цей податок приносить 9 % від усіх надходжень. Він забезпечує до 81 
% надходжень до місцевих бюджетів у Канаді, від 10 до 70 % – у США. В країнах з 
економікою, що розвивається, за даними Світового Банку, податок на нерухомість становить 
40–80 % платежів до місцевих бюджетів. 
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Слід зазначити, що податок на нерухоме майно є винятково місцевим податком у 
країнах ЄС, хоча його граничні ставки визначаються на центральному рівні. У Великій 
Британії це основний  місцевий податок (що має найбільшу частку в структурі надходжень), 
який включає і плату за землю. Податок на нерухомість в зарубіжних країнах зараховується 
або до центрального бюджету (Швеція, Греція, Бельгія), або як до центрального бюджету, 
так і до місцевого (Болгарія). Однак необхідно зазначити, що у більшості країн цей податок є 
місцевим і справляється у місцевий бюджет. Він виступає одним із основних джерел доходів 
бюджетів органів місцевого самоврядування. Зокрема, він забезпечує до 95 % надходжень до 
місцевих бюджетів у Нідерландах, 81 % – у Канаді, 52 % – у Франції, від 10 до 70 % – у 
США. 

Податковий кодекс України [9] передбачає місцевий податок на нерухомість, 
платниками якого стануть фізичні та юридичні особи – власники нерухомості. Однак, як базу 
оподаткування передбачається використовувати площу нерухомості, а не її вартість, що не 
відповідає принципу соціальної справедливості тому що нерухомість навіть у межах одного 
міста ідентична за площею може бути різної якості та суттєво відрізнятися за вартістю. 

Виходячи з аналізу існуючих у світовій практиці систем оподаткування нерухомості 
[8], можна запропонувати наступний механізм введення податку на нерухомість в Україні. 

По-перше, податок на нерухомість вводиться як місцевий податок, тобто усі 
надходження від нього будуть спрямовані в місцеві бюджети. 

По-друге, об’єктом оподаткування стають об’єкти нерухомості як єдині комплекси 
нерухомого майна, що включають  в себе землю та будівлі та споруди, які розташовані на 
ній, та знаходяться на території села, селища або міста. 

По-третє, податкова база буде визначатися, виходячи з ринкової вартості об’єктів 
нерухомості, яка буде розрахована із застосуванням методів масової оцінки.  

По-четверте, методика оцінки має бути затверджена на державному рівні й містити 
декілька варіантів оцінювання (від складних до  спрощених), з яких регіони й муніципалітети 
можуть обирати варіант, який найбільше їм підходить, виходячи із рівня розвитку ринку 
нерухомості, кваліфікації персоналу та ін.  Ці методики повинні бути прозорі й прості у 
перевірці, тобто могли дати можливість забезпечити платникам податку право перевірити 
правильність оцінки вартості нерухомості. 

По-п’яте, максимальну ставку для податку на нерухомість доцільно зробити єдиною, 
однак дозволити місцевим органам влади диференціювати її за видами нерухомості (не за 
видами власників). Ставка податку повинна бути встановлена на достатньо високому рівні, 
який дозволяв би органам місцевого самоврядування проводити самостійну політику 
місцевого оподаткування. 

По-шосте, платниками податку стануть фізичні та юридичні особи, які володіють 
нерухомістю, розташованого на території села, селища або міста. При неможливості 
встановлення власника об’єкта нерухомості платником податку може виступити його 
користувач. 

По-сьоме, пільги по податку на нерухомість доцільно суттєво обмежити, а замість них 
встановити неоподаткований мінімум вартості нерухомості, або площі приміщення на 
одного мешканця (особливо це стосується житла).  

На перший погляд, очевидними є соціальні й економічні вигоди від оподатковування 
нерухомості, але для того, що б забезпечити ефективне виконання вказаних функцій, 
необхідно відпрацювати і різних аспекти оподаткування за ринковою вартістю, виходячи зі 
сформованої ситуації в конкретній країні.  

Однак, перехід до оподаткування нерухомості потребує формування ряду передумов, 
наявність яких у сучасних умовах в Україні не є очевидною. Насамперед, для побудови 
ефективної системи оподаткування нерухомості необхідний розвиток ринку нерухомості, 
який неможливий без розвитку ринку землі. Він у свою чергу, передбачає розмежування 
прав на землю, формування приватної власності на землю, лібералізацію земельного ринку 
та ін. 
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Окрім цього, введення податку на нерухомість ускладнюється нерівномірністю 
розвитку ринку нерухомості по території країни (наявність стабільно функціонуючого ринку, 
зі значними обсягами продаж у великих містах та обласних центрах, та з малими об’ємами 
продаж у малих населених пунктах, а також постійне зростання вартості нерухомості у 
великих містах, поряд зі спадом попиту на нерухомість у малих населених пунктах). 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновки, що саме реорганізація застарілих 
методів та прийомів щодо управління нерухомим майном має займати пріоритетне місце в 
плануванні економічного розвитку України на подальші роки. Особливу увагу треба 
звернути на податок на нерухомість, який у зарубіжних країнах має соціальну спрямованість, 
оскільки чимало послуг, які фінансуються за рахунок майнового податку призначаються для 
власників майна, тобто існує прямий зв’язок між тими, хто платить податок, і тими, хто 
одержує користь від цього.  Не менш важливим завданням є також ефективне використання і 
управління державним та приватним майном, житловою і нежитловою нерухомістю, а також 
міськими активами, дозволить по-перше, знизити витрати щодо утримання зазначеного 
майна, по-друге, суттєво збільшити доходну частину міського бюджету та бюджету країни. 
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В роботі проведено комплексний аналіз технічного стану житлового фонду в Україні, та доведено, що 

на сьогодні велика кількість житлових будинків перебувають у ветхому та аварійному стані. Проведено 
аналіз житлового фонду за роками забудови та визначено, що більшість житлових будинків потребують 
проведення капітального ремонту. В роботі наведено пропозиції щодо методики визначення фізичного зносу 
житлових будинків з врахуванням щодо врахування умов експлуатації. 

Ключові слова: технічний стан, фізичний знос, житловій фонд, капітальний ремонт. 
 
In the complex analysis of the technical condition of the housing stock in Ukraine, and it is proved that today a 

large number of residential buildings are in a dilapidated and dangerous condition. The analysis of housing 
development for years and determined that the majority of residential buildings in need of a major overhaul. The paper 
proposals for the methodology for determining the physical deterioration of residential buildings. 

Key words: technical status, physical deterioration, housing, renovated. 
 

Актуальність проблеми. Реформування житлово-комунального господарства 
характеризується сьогодні насамперед  поступовою зміною взаємовідносин між основними її 
суб’єктами, а саме органами влади, населенням – користувачами житлово-комунальних 
послуг, та підприємствами -  постачальниками цих послуг. 

За радянських часів основним суб’єктом правовідносин у сфері ЖКГ були державні 
органи влади. За державні кошти будувалось практично все житло, а також фінансувалось 
його утримання та ремонт. Однак, сьогодні ситуація суттєво змінилася – з’явився інститут 
власників житла (у приватній власності знаходиться 98% житла), а також бізнес-структури, 
що діють на ринку будівництва та експлуатації житла.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій  Дослідженню питань щодо визначення 
технічного стану житлового фонду присвячено роботи Шутенка Л., Бойка М., Христенко Н. 
[1,2,3], однак відкритим залишається питання визначення на державному рівні механізму 
фінансування ремонтних робіт, які необхідні для збереження житлового фонду у 
задовільному стані. 

Метою роботи є проведення комплексного аналізу технічного стану житлового фонду 
України та надання пропозицій, щодо вдосконалення та спрощення методики його 
розрахунку.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідно до статті 4 Житлового 
кодексу Української РСР [4] житлові будинки, а також житлові приміщення в інших 
будівлях, що знаходяться на території Української РСР, утворюють житловий фонд.  

В основі класифікації житлового фонду лежить критерій однорідності правового 
режиму житла. Це визначає також однорідність правового регулювання суспільних відносин, 
які залежать від певного засобу, за допомогою якого кожен громадянин реалізує право на 
житло. Відповідно до цього відбувається отримання житлового помешкання в тому чи 
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іншому будинку і встановлюється відповідний режим володіння, користування, 
розпорядження ним. Традиційно житловий фонд України поділяють на чотири групи: 

1) приватний житловий фонд; 
2) державний житловий фонд складається з житлового фонду, що належить державним 

підприємствам, установам i організаціям на праві повного господарського відання або 
оперативного управління.  

3) комунальний житловий фонд – це фонд, що належить на праві власності 
територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах. 

На сьогодні за даними державної служби статистики станом на 01.01.2013 97,5% є 
приватним житлом, 2,3% комунальним і 0,2 % - житло державної форми власності.  

 
Рис. 1.  Структура житлового фонду України за роками забудови 

 

За матеріалами досліджень аналітичного центру асоціації міст України  сьогодні в 
державі налічується 25,5 тисяч будинків, побудованих за проектами перших масових серій 
великопанельних, блочних і цегляних будинків, загальною площею 72 млн. м2, тобто 23% 
міського житлового фонду потребує відновлення шляхом реконструкції і модернізації [5]. 

Як видно з рис. 1, більшість житлового фонду України перешугнуло  50 річний рубіж, 
таким чином більше ніж 60% будинків потребують капітального ремонту. Більше третини 
котлів, що забезпечують теплом багатоквартирні будинки, є застарілими і енергоємними, 
комунальна інфраструктура зношена більш ніж на 60 %. П’ята частина теплових мереж 
перебуває в аварійному стані. 

У процесі багаторічної експлуатації конструктивні елементи й інженерне 
устаткування під впливом фізико-механічних і хімічних факторів постійно зношуються; 
знижуються їх механічні, експлуатаційні якості, з'являються різні несправності. Все це 
приводить до втрати їхньої первісної вартості. Критерієм оцінки технічного стану будинку в 
цілому і його конструктивних елементах і інженерному устаткуванні є фізичний знос. 

Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і будівлі в цілому мається на 
увазі втрата ними техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості, надійності та ін.) 
внаслідок дії природно-кліматичних, технологічних факторів та життєдіяльності людини. 

Величина фізичного зносу окремих конструкцій, технічного обладнання або їх 
ділянок визначається за таблицями з «Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків» [6] 
шляхом порівняння наведених в них ознак фізичного зносу з виявленими під час обстеження. 

Отже можна констатувати той факт, що після приблизно 50 років, фізичний знос у 
будинку починає наростати прискорено, особливо це помітно на будинках якість 
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експлуатації яких не відповідає нормам, тобто поточні та капітальні ремонти або не 
проводяться, або проводяться несвоєчасно та не належним способом. 

Житловий фонд України згідно із даними державної статистики станом на 01.01.2012  
становить 6,74 млн. будинків загальною площею 1086 млн. м2, у тому числі: - житловий фонд 
індивідуальної забудови – 6,5 млн. будинків загальною площею 622 млн. м2; житловий фонд 
багатоквартирної забудови – 240 тис. будинків загальною площею – 464 млн. м2 [7].  

Наявний житловий фонд потребує проведення значних обсягів робіт з його ремонту та 
реконструкції. Взагалі більша частина житлового фонду України перебуває в незадовільному 
технічному стані через недостатнє фінансування заходів щодо його утримання; зберігається 
тенденція передчасного старіння житлового фонду. До категорії ветхих та аварійних 
житлових будинків віднесено 55,2 тис. будинків загальною площею 4,84 млн. м2, в якому 
постійно проживають 167,4 тис. мешканців. Житловий фонд будинків першої масової 
забудови, який характеризується найгіршими експлуатаційними характеристиками, складає 
близько 72 млн. м2. Фактично кожен четвертий міський житель мешкає в житлових 
приміщеннях, які мають незадовільний технічний стан та вичерпали свій експлуатаційний 
ресурс. Характеристика технічного стану житлового фонду за регіонами України наведено у 
табл.1 [7]. 

Таблиця 1 
Характеристика технічного стану житлового фонду за регіонами України станом на 

01.01.2013 р. 
Ветхі та аварійні будинки 

Регіон 

Кількість 
житлових 

будинків усього, 
тис. од. 

Загальна 
площа 

житлових 
примі прим, 

тис.м2 

Загальна площа 
ветхого 

житлового 
фонду, тис.м2 

Загальна площа 
аварійного 
житлового 

фонду, тис.м2 
АР Крим 338,7519 40580,083  203 40,6 
Вінницька область 562,193 44348,905  265,8 88,6 
Волинська область 236,329 22637,413  113 22,6 
Дніпропетровська область 608,945 79073,616  237,3 79,1 
Донецька область 851,598 101949,805  235,2 100,8 
Житомирська область 382,212 33585,344  235,2 33,6 
Закарпатська область 319,992 29354,088  58,8 0 
Запорізька область 350,241 41075,096  82,2 41,1 
Івано-Франківська область 353,712 34064,806  102,3 34,1 
Київська область 547,732 57034,391  285 57 
Кіровоградська область 310,754 24728,920  123,5 0 
Луганська область 515,476 55321,557  221,2 55,3 
Львівська область 466,113 55847,080  111,6 55,8 
Миколаївська область 261,111 25965,786  52 26 
Одеська область 481,104 53411,176  427,2 106,8 
Полтавська область 422,103 36810,639  184 36,8 
Рівненська область 262,159 24902,841  149,4 24,9 
Сумська область 325,566 27939,408  223,2 27,9 
Тернопільська область 285,283 25911,466  77,7 51,8 
Харківська область 495,912 64891,166  518,4 64,8 
Херсонська область 285,07 25524,872  76,5 25,5 
Хмельницька область 381,133 33861,596  169 33,8 
Черкаська область 428,101 34244,397  239,4 68,4 
Чернівецька область 252,146 21213,691  106 42,4 
Чернігівська область 393,911 29982,766  119,6 29,9 
м. Київ 35,654 61598,372  369,6 61,598 
м. Севастополь 26,619 8349,215  24,9 16,6 

 

Згідно із даними державної статистики станом на 01.01.2013, до категорії ветхих 
віднесено 46,9 тис. будинків (0,5% від загальної кількості житлових будинків країни), 
загальною площею 3,9 млн.м2, в яких мешкає 95,5 тис. мешканців. До категорії аварійних 
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віднесено 13,2 тис. будинків (0,1 % житлових будинків країни), загальною площею 1,2 млн. 
м2, в яких мешкає 23,1 тис. мешканців. 

Збільшення фізичного та морального зносу житлового фонду України пояснюється, 
по-перше, значним терміном експлуатації більшості житлових будинків. Житло, побудоване 
за часів Радянського Союзу, не відзначалося високим рівнем комфортності, зручним 
плануванням та надійністю; значна його частина взагалі була зведена як тимчасове житло, 
що не передбачало використання житлових площ понад 25–30 років. Іншої причиною 
погіршення технічного стану житлового фонду є несистематичність проведення поточних та 
капітальних ремонтів через недостатні обсяги фінансування [3, с.136]  

Також актуальність проведення робіт з реконструкції, а особливо з модернізації 
житлового фонду, підтверджує той факт, що майже 40 % житла в Україні досі не обладнані 
системами холодного та гарячого водопостачання, опалення, каналізації, газом тощо.  

Крім того, погіршення технічного стану житлового фонду протягом останніх років 
було також викликано недосконалим організаційним механізмом проведення робіт щодо 
утримання житла в належному стані. Житлово-експлуатаційні контори тривалий час не 
справлялися зі своїми прямими обов’язками через брак коштів та відсутність кваліфікованих 
працівників, через що стан й без того занедбаного житлового фонду ще більше погіршувався. 
Вирішення цього проблемного питання стало можливим з упровадженням альтернативних 
форм управління та утримання житлового фонду, наприклад, управляючих компаній або 
об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків [3 с. 137].  

Аналіз, який дозволить швидко та без витрат визначити реальний стан житлового 
фонду кожного міста та визначити економічно вигідні та обґрунтовані шляхи усунення 
проблем здійснюється в декілька етапів, а саме визначення фізичного зносу будинку, а також 
визначення можливих методів усунення несправностей, які найбільш точно відповідали 
рівню зносу будівлі. 

Як зазначалося вище,  висновок про фізичний стан об'єктів складається на базі 
класифікованого аналізу виявлених очевидних дефектів і пошкоджень конструктивних 
елементів, що не вимагають спеціальних апаратурних і технічних засобів виявлення і методів 
діагностики. Якщо видимі ознаки пошкоджень і дефектів конструкцій відсутні або їхня 
наявність не настільки очевидна, що б однозначно ідентифікувати табличний рівень зносу, то 
для визначення відсотка фізичного зносу пропонується скористатися розрахунковим 
методом, заснованим на математичній формалізації процесу природного старіння елементів 
основних фондів у різних умовах експлуатації. Статистична обробка експериментальних 
даних дозволила апроксимувати криву наростання фізичного зносу будинків і 
конструктивних елементів у вигляді залежності, що має вигляд [8, с. 343]. 
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де  Q – фізичний знос будинку або конструктивного елемента, %;  
t – фактичний період експлуатації об'єкта нерухомості, років; 
T – нормативний термін служби будинку або конструктивного елемента, років. 
Однак вищенаведена формула враховує тільки нормативний і фактичний термін 

експлуатації будинку, і не зважає на умови експлуатації, в яких перебуває оцінюваний 
будинок. Для умов, коли терміни вказаних ремонтних і захисних робіт для конструкцій і 
конструктивних елементів не дотримуються і відрізняються від нормативних у більшу або 
меншу сторону, стан будинків погіршується відповідно прискорено або сповільнено. 
Приблизно за такою ж закономірністю змінюється і термін експлуатації будинку, який 
нормативними документами визначається як опосередкований. 

Враховувати таку особливість зносу будинку в роботі запропоновано за допомогою 
коригуючого експлуатаційного коефіцієнта k, що застосовується як множник до 
опосередкованого терміну Т служби будинку, коригувати значення фізичного зносу будинку 
в залежності від умов експлуатації. 
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У такий спосіб формула розрахунку фізичного зносу житлового будинку має 
наступний вигляд: 
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де  k – експлуатаційний коефіцієнт, що визначає умови експлуатації будинку або 
конструктивного елемента (погані  <1, нормальні – 1, гарні - >1) [8, с. 344]. 

Висновки.  Отже, можна зробити висновок, що чим краще умови експлуатації 
житлового будинку, тим менше рівень фізичного зносу і тим довше термін експлуатації 
будинків. Тому необхідно прагнути до підвищення якості експлуатації житлових будинків 
(своєчасному проведенню ремонтів), що дозволить  значно знизити рівень фізичного зносу, і 
тим самим істотно збільшити його вартість.  
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Трансформационные процессы, которые происходят в экономике под влиянием 
информационной революции и глобализации несут существенные изменения в характере и 
содержании труда, формируя новую экономику - экономику знаний. Возникновение 
экономики знаний характеризуется возрастающей ролью знаний в качестве фактора 
производства и их существенным влиянием на квалификацию, обучение, организацию и 
инновации.  

Опыт экономически развитых стран показывает, что интеллектуализация труда 
привела к выделению на рынке труда работников инновационного и интеллектуального  
труда и возникновению новых профессий, изменила роль и функцию человека в 
производственной сфере. 

В Украине проблемы интеллектуализации рабочих мест в последние годы изучали В. 
Геец, А. Гришнова, A. Колот, А. Комарова, И. Каленюк, Э. Либанова, Л. Лисогор, И. 
Петрова, В. Садовая, М. Семикина, В. Оникиенко, Л. Федулова, А. Чухно, И. Бандур, Л. 
Шаульская и др. Однако проблемы реализации интеллектуального потенциала молодежи 
нуждаются в системных исследованиях.  

Отечественные ученые отмечают, что «Украине сегодня присущи острые 
противоречия между потребностями модернизации отечественного производства и реальным 
состоянием использования интеллектуального потенциала занятого населения в экономике. 
Наблюдаются явления неполного, неэффективного, нерационального использования 
интеллектуальных способностей и приобретенных знаний работающих, деформация 
стимулов к образовательно-профессиональному развитию, ухудшение качества образования, 
что отрицательно сказывается на возможностях инновационных сдвигов» [1, с. 5]. 

В современных условиях развития информационного общества повышается роль 
интеллекта человека, возрастает роль ее инновационного потенциала. Важной чертой 
работников, занятых интеллектуальной деятельностью, является инновативность - 
способность четко и адекватно реагировать на малейшие изменения рыночного спроса путем 
выпуска новой или усовершенствования старой продукции, внедрения новых технологий 
производства, реструктуризации, усовершенствования системы внутрифирменного 
управления, а также использования новейших маркетинговых стратегий [2, с. 11].  

Одно из главных национальных богатств Украины - ее огромный интеллектуальный 
потенциал. Причем это не гипотетическое, а реальное достояние. Молодежь является 
фактором социально-экономического прогресса общества, а реализация интеллектуального 
потенциала молодого поколения является показателем успешного государства.  

Как отмечает М. Семикина, эффективная реализация интеллектуального потенциала 
означает, прежде всего, преобразование интеллектуального потенциала в интеллектуальный 
капитал, сопровождается коммерциализацией интеллектуального продукта труда, 
получением экономической отдачи от использования интеллектуального потенциала в виде 
роста личного дохода работающих, прибыли предприятий, национального дохода, ВВП 
страны [3, с. 9]. 

В настоящие время, накопленному молодежному интеллектуальному потенциалу не 
дают раскрыться, «загоняя» его в тень. Поэтому, на отечественном рынке труда наблюдается 
отток за границу квалифицированных кадров и молодежи. 

Молодежь – это отдельная часть рынка труда, она развивается не так как весь рынок, 
но зависит от него. Среди множества факторов и обстоятельств, обусловливающих будущее 
любого государства, влиятельными можно считать те, которые непосредственно связаны с 
занятостью молодежи. Поэтому, особые надежды стоит возлагать на образованную и 
мотивированную молодежь, которая через свою активность, повышенную мобильность, 
смелость и другие качества, присущие этой возрастной категории, быстро адаптируется к 
новшествам, часто инициирует новое видение, новые оригинальные подходы к решению 
задач. Будущий инновационный потенциал страны, по сути, определяется уровнем 
образования и креативности молодежи.  
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Но, несмотря на высокий интеллектуальный потенциал и мобильность, молодым 
людям не хватает трудового и жизненного опыта. Безработная молодежь – это особая 
социальная группа, которая в определенное время не имеет таких ценностей, как работа, и 
связанного с ней престижа, материального благосостояния. Это влияет на мотивационное 
поведение молодых людей, мотивы выбора и овладения профессией либо переобучение. 
Значительную часть безработной молодежи составляют молодые люди – выпускники 
профессионально-технических и высших учебных заведений, которые получили профессию 
(специальность) и впервые выходят на рынок труда.  

Следует заметить, что проблема занятости молодежи в Украине становится особенно 
острой. Уровень безработицы среди молодежи почти вдвое выше, чем среди 
трудоспособного населения  в целом (рис. 1). Так,  общая численность безработных в 
возрасте от 15 до 70 лет (по методологии МОТ) снизилась с 1 732,7 тыс. чел. в 2011 г. до 
1 657,2 чел. в 2012 г. Но, в то же время, потребность в рабочей силе сократилась с 59,3 тыс. 
чел. в 2011 г. до 48,6 тыс. чел. в 2012 г. Несмотря на такую негативную тенденцию, уровень 
занятости среди людей в возрасте 25 - 49 лет в 2013 г.  достиг 85,2 % от общей численности 
населения соответствующей возрастной группы, однако среди молодых людей от 15 до 24 
лет он составил всего 39,3 % [4].  

Уровень безработицы молодежи по возрастным группам и населения 
в трудоспособном возрасте  в 2000-2012 гг.
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Рис. 1. Уровень безработицы молодежи по возрастным группам и    населения  в 

трудоспособном возрасте в Украине в 2000-2012 гг. 
Составлено автором по данным Государственной службы статистики Украины [4] 
 
Молодежь - специфическая социально-экономическая группа населения, которая 

требует дополнительных мер поддержки рынка труда, это подтверждается анализом причин 
молодежной безработицы. 

Основными факторами, которые влияют на работу и включенность молодежи в 
трудовую деятельность является личный потенциал и самооценка, мотивы и ценностные 
ориентации, степень профессионального самоопределения, уровень и качество образования, 
место жительства, степень осведомленности, наличие трудовой биографии, социальная 
защищенность и деятельность Государственной службы занятости и т.д. [5, с. 76]. К 
сожалению, предприятия и организации практически не занимаются профориентацией в 
общеобразовательных школах, не уделяют внимания этим вопросам и средства массовой 
информации. Профессиональная подготовка многих молодых специалистов, окончивших 
высшие учебные заведения, практически не соответствует требованиям современных 
работодателей. Система профобразования полностью ориентируется не на потребности 
работодателей, а на платежеспособный спрос. Большинство учебных заведений стремятся 
готовить специалистов по бухгалтерскому учету, юристов, экономистов. Насыщенность 

http://masters.donntu.edu.ua/2012/iem/gukova/diss/index.htm#ref3�
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рынка труда данными специальностям привела к тому, что молодые люди с дипломом, но 
без опыта работы не могут найти работу по специальности. Об этом свидетельствует то, что 
в 2012 г. в нашей стране доля нетрудоустроенных после окончания общеобразовательных и 
высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации составила 17,1% от всего 
безработного населения [4]. 

Социально-экономические последствия молодежной безработицы являются более 
сложными и глубокими, чем безработица взрослого населения. Обычно, рассматривая 
последствия безработицы, в первую очередь обращают внимание на экономическую сторону 
этой проблемы. Действительно, следствием безработицы является невыпущенная продукция, 
а, соответственно, уменьшение среднедушевого реального ВВП и снижение уровня жизни 
населения. Длительная безработица также приводит к потере самоуважения, квалификации, 
расстройств в семье, увеличению преступности в стране. 

В последние десятилетия наблюдается снижение качества образования и невнимание 
к вопросам стимулирования молодежной занятости в сфере интеллектуальной деятельности. 
Это ведет к интеллектуальным потерям страны, вследствие трудовой миграции наиболее 
активных и образованных представителей молодежи. Выгодами от инвестирования в 
развитие инновационного потенциала украинской молодежи все больше пользуются 
развитые страны на Западе. Эти явления длительное время «обескровливают» развитие 
экономики знаний в Украине. 

Стоит согласиться с выводами Л. Мерлян о том, что национальный рынок труда 
задыхается от недостатка высококвалифицированных специалистов - при избытке 
предложений от «тех, кто имеет дипломы о высшем образовании» [6, с. 56].  

Препятствием развития инновационной активности молодежи является низкое 
качество и узкая направленность образования, острая нехватка специальных мероприятий и 
целевых программ для молодежи на государственном уровне.  

Негативным есть тот факт, что молодые люди интегрируются преимущественно в 
сферу обмена и перераспределения товаров и услуг, предпочитают рабочие места, которые 
не требуют высокой профессиональной квалификации. Доля предпринимателей не 
превышает 2-3% от численности всей молодежи, молодые люди практически не 
представлены в малом и среднем бизнесе. Происходит деформация духовно-нравственных 
ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха; 
слабо развивается культура ответственного гражданского поведения [7, с. 86].  

В Украине еще не разработана целостная концептуальная модель трудоустройства 
выпускников государственных вузов. Поэтому обеспечения занятости и трудоустройства 
молодежи является первоочередной задачей государства. 

В условиях действия негативных социальных и экономических факторов, решения 
проблемы повышения уровня образования молодежи, как способа активизации творческого 
мышления необходимо осуществлять по двум направлениям:  

 формирование системы качественного обновления знаний и повышения 
квалификации кадров;  

 создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей 
работающей молодежи к генерации новых технологических идей и рациональной 
организации производства на каждом конкретном предприятии.  

 Особое место в решении данной проблемы должно отводиться службам занятости, 
бизнес-инкубаторам, технопаркам, исследовательским университетам.  
Государству, социальным партнерам целесообразно разрабатывать программы 

подготовки талантливой молодежи к занятости в интеллектуальном бизнесе, 
предусматривающие усиление внимания к открытию новых, востребованных в мире, 
технических специальностей, подготовки высококвалифицированных инженеров, готовых к 
работе в виртуальном пространстве, разработки новых технических и технологических идей. 
Без создания качественно новых рабочих мест и осуществления модернизации невозможны 
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соответствие спроса и предложения рабочей силы, расширение занятости, снижение 
безработицы молодежного сегмента рынка труда. 

Создание условий для самореализации молодых граждан предполагает выявление и 
реализацию интеллектуального и творческого потенциала молодежи. Решение этой 
проблемы видится в создании в образовательных учреждениях (школах, вузах и т. д.) 
благоприятных условий для подготовки и становления будущих научных и практических 
специалистов высшей квалификации, активном включении молодых в научно-
исследовательскую работу. 

Необходимо предупредить явление трудовой миграции украинской молодежи за 
границу и создать достойные условия для реализации интеллектуального потенциала нации.  

Таким образом, для решения актуальных проблем, стоящих перед страной в XXI веке, 
реализации интеллектуального потенциала Украины и тех огромных творческих сил, 
которыми обладает наша страна, необходимо создать механизм использования 
интеллектуальных ресурсов, четко определить направление и масштаб необходимых 
преобразований в политике, экономике, культуре и других сферах жизни.  
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Висока динаміка змін умов та факторів розвитку суб’єктів економіки вимагає 
постійного перегляду та уточнення інституційних основ державної політики та розвитку, які 
дозволили би національному господарському комплексу забезпечити конкурентні переваги у 
світовому економічному просторі. Фундаментом даного процесу є важливість державної 
політики в Україні яка визначена в «Концепції державної регіональної політики» 
(затверджена Указом Президента України від 25 травня 2001 р. № 341/2001), полягає у 
«створенні умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України 
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та її регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпечення додержання гарантованих 
державою соціальних стандартів для кожного її громадянина незалежно від місця 
проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення 
ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дійовості управлінських рішень, 
удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [1].  

У зв’язку з цим постає необхідність вдосконалення державного регулювання розвитку 
регіонів, «Концепція» визначає необхідність здійснення системи заходів із розбудови 
інфраструктури регіонального розвитку, та має спиратися на базові та специфічні інститути, 
які структурують регіональне інституціональне середовище.   

Одним із найважливіших кроків на шляху до формування концептуальних засад 
політики регіонального розвитку в Україні стала «Концепція державної регіональної 
політики» 

Зокрема не потрібно упускати необхідність розбудови інфраструктури регіонального 
розвитку, зокрема створення «регіональних агенств розвитку, маючи на меті поліпшення 
умов використання передових інноваційних технологій, підвищення інвестиційної 
привабливості регіонів, розширення залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для 
регіонального розвитку, вдосконалення підготовки та перепідготовки відповідних фахівців з 
проблем регіонального розвитку, координації програм технічної допомоги, спрямованих на 
підтримку регіонального розвитку» [2].  

Тому «Заходами щодо реалізації Концепції державної регіональної політики» (Затв. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 13 вересня 2001 р. № 437-р) на першому етапі (2001-
2003 роки), поряд із визначенням центрального органу виконавчої влади з питань 
регіональної політики і підтримки місцевого самоврядування, одним із основних кроків 
передбачено формування мережі агентств регіонального розвитку.  

Подібне положення містилося і в Посланні Президента до Верховної Ради України 
«Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році», де середньостроковим 
пріоритетом у регіональній політиці держави визначалося створення мережі регіональних 
агентств розвитку [3].  

На необхідності створення інституційних механізмів забезпечення сталого розвитку 
регіонів наголошують й основні стратегічні документи. Наприклад, у «Стратегії 
економічного і соціального розвитку України на 2004–2015 рр.» одним із стратегічних 
орієнтирів активної державної регіональної політики визначено удосконалення механізмів 
управління регіональним розвитком. «Необхідно створити дієву систему інституцій, які мали 
б можливість працювати на забезпечення сталого розвитку окремих територій, узгоджувати 
свою діяльність з іншими організаційними структурами. Такою інституцією може бути 
система агентств регіонального розвитку, що репрезентуватимуть державні, громадські та 
приватні інтереси. Існуючі в Україні агентства регіонального розвитку — це потенційна база 
вдосконалення інфраструктури регіонального розвитку.  

Таким чином, стислий огляд основних державних документів, що визначають 
концептуальні засади регіональної політики в Україні, демонструє не тільки розуміння 
важливості та необхідності інституційного забезпечення регіонального розвитку, а й досить 
чітко формулює завдання, що покладаються один з основних інституційних інструментів — 
агентства регіонального розвитку.  

Водночас слід наголосити, що державна політика у сфері розбудови інституційної 
інфраструктури регіонального розвитку наразі має декларативний характер, про що свідчить:  

— відсутність в Україні нормативно-правового акту, який чітко б визначав 
юридичний статус АРР, правові та фінансові засади їх створення й функціонування, 
принципи співпраці з місцевими органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування;  

— брак конкретних кроків і заходів на рівні держави задля розбудови мережі АРР в 
Україні, в тому числі стимулювання органів місцевої влади до створення агенцій 
регіонального і місцевого розвитку.  
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Чи не єдиною ознакою виявлення інтересу держави до діяльності агенцій 
регіонального розвитку стало щорічне збирання та узагальнення Міністерством економіки 
інформації про діяльність АРР, які протягом останнього десятиріччя з’явилися в Україні без 
підтримки з боку держави.  

Варто зазначити, що в питанні розбудови інституційного базису регіонального 
розвитку Україна значно відстала від інших країн Центральної та Східної Європи — 
колишніх членів соціалістичного табору — Польщі, Угорщини, Словаччини, Чеської 
Республіки, Румунії, Болгарії, Словенії, де, хоч і різними шляхами, але створені та ефективно 
функціонують мережі агенцій регіонального й місцевого розвитку.  

Стан та проблеми розбудови інституційної інфраструктури регіонального розвитку в 
Україні [7].  

Незважаючи на відсутність цілеспрямованої державної політики щодо розбудови 
інституційної інфраструктури регіонального розвитку, в Україні створена і функціонує 
велика кількість агенцій регіонального розвитку та організацій, які не мають такої назви, але 
ідентифікують себе як такі, що цілком або частково діють з метою сприяння регіональному 
та/або місцевому розвитку.  

Тож сьогодні в Україні не існує мережі агенцій регіонального розвитку, яка б 
виконувала роль інструменту реалізації державної політики регіонального розвитку.  

Незважаючи на досить вагомий внесок організацій — членів ААРРУ в розв’язання 
конкретних проблем розвитку регіонів і територій в Україні, вони не можуть сьогодні 
розглядатися як провідники такої політики, адже більшість з них є незалежними установами, 
які самостійно визначають пріоритети і напрями своєї діяльності. До того ж в умовах 
повільного процесу децентралізації державного управління в Україні та слабкості місцевого 
самоврядування рівень співпраці зазначених організацій та місцевих органів державної влади 
і місцевого самоврядування залишається низьким:  

— АРР та організації, що діють з метою сприяння регіональному та місцевому 
розвитку, майже не залучаються до розробки місцевих і регіональних програм та стратегій 
розвитку та процесу їх подальшої реалізації;  

— діяльність існуючих в Україні АРР і організацій, що сприяють регіональному та 
місцевому розвитку, сьогодні здійснюється переважно за рахунок фінансової підтримки з 
боку іноземних і міжнародних донорів;  

— практична відсутня координація та узгодження діяльності організацій, що 
позиціонують себе як АРР, на регіональному рівні.  

Однак такі організації, безумовно, мають бути віднесені до наявних інструментів 
регіонального і місцевого розвитку.  

Згідно з установчими документами, метою створення Агентства є «сприяння сталому 
соціально-економічному розвитку Хмельницького регіону через створення нових робочих 
місць шляхом надання професійних послуг з підтримки малого та середнього бізнесу та 
залучення зовнішніх інвестицій» [6]. За організаційно-правовою формою Агентство — 
комунальне підприємство. Його засновником є територіальна громада в особі виконавчого 
комітету міської ради. Серед основних напрямів діяльності Агентства такі: підтримка 
Хмельницького фірм та компаній; просування міста Хмельницький і залучення інвестицій у 
Хмельницький регіон; розробка програм регіонального розвитку; підготовка аналітичних 
матеріалів щодо розвитку території; надання консультаційних послуг; проведення тренінгів; 
розробка бізнес-планів та інвестиційних проектів; проведення державних експертиз проектів 
для спеціальної економічної зони «Хмельницький»; реєстрація підприємств «під ключ»; 
маркетингові дослідження; організація виставок та презентацій. Агентство надає 31 вид 
послуг, з яких 23 — це соціальне замовлення місцевої влади. Соціальні послуги Агентства 
сплачуються місцевим бюджетом згідно із затвердженим кошторисом на рік, основною 
статтею якого є заробітна плата 11 із 24-х працівників Агентства. Відсоток оплати 
консультантів агентства з бюджетних коштів складає 50% від загального рівня заробітної 
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плати. Часткове бюджетне фінансування дозволяє надавати послуги представникам бізнесу 
за ціною зі знижкою 50% їх ринкової вартості [4].  

Як зазначають деякі українські експерти, що досліджували еволюцію АРР в Європі, 
завдання та послуги, які надаються цими інституціями, надзвичайно різняться і значною 
мірою залежать від потреб розвитку тієї чи іншої території [4]. На нашу думку, цього самого 
принципу треба дотримуватися у процесі розбудови мережі АРР в Україні, адже рівень 
розвитку регіонів і територій є різним, проблеми мають свою специфіку, тож і методи їх 
подолання повинні бути відповідними.  

Однією з перешкод на шляху розбудови інституційної інфраструктури, здатної 
ефективно забезпечувати втілення політики регіонального розвитку в Україні, залишається 
відсутність базового нормативно-правового документа, який чітко б визначав цілі, 
пріоритети, принципи, методи і механізми здійснення такої політики в нашій країні. 
Зауважимо, що згадана вище «Концепція державної регіональної політики» не є 
законодавчим актом і лише визначає концептуальні засади регіональної політики в Україні.  

Серед головних переваг «румунської моделі» — чітка визначеність на законодавчому 
рівні цілей політики регіонального розвитку й інструментів її реалізації; створення такого 
механізму, який забезпечує зворотний зв’язок між владою всіх рівнів та інституціями 
регіонального розвитку, зокрема АРР, визначення конкретних джерел фінансування програм 
регіонального розвитку, що їх здійснюють зазначені агентства.  

Отже, серед чинників, що стримують створення ефективної інституційної 
інфраструктури регіонального розвитку в Україні, слід назвати такі: надмірна централізація 
державного управління і слабкість місцевого самоврядування в Україні, що має свій прояв, 
зокрема, в міжбюджетних відносинах. Одним із головних інструментів впливу на розвиток 
регіонів у нашій країні й досі залишається перерозподіл бюджетних коштів. За таких умов 
інституційні інструменти регіонального розвитку не розглядаються як ключові фактори 
здійснення регіональної політики в державі;  

Шляхи розбудови інституційної інфраструктури регіонального розвитку в Україні  
Наявність розвиненої інституційної інфраструктури регіонального розвитку має 

розглядатися як необхідна умова здійснення ефективної політики регіонального розвитку в 
Україні, а також як один із чинників, здатних прискорити рух нашої країни шляхом 
європейської інтеграції.  

Для активізайції розбудови інституційної інфраструктури регіонального розвитку в 
Україні, доцільно, на наш погляд, вжити таких заходів [4]:  

1) найближчим часом розробити і внести на розгляд Верховної Ради Україні проект 
Закону «Про регіональний розвиток в Україні», який з-поміж іншого, визначав би механізм 
та інституційні інструменти реалізації державної політики регіонального розвитку;  

2) створити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за здійснення 
державної політики регіонального розвитку в Україні, в тому числі за створення мережі АРР 
з урахуванням того, що в Україні вже існують агенції та організації, які хоч і не мають такої 
назви, але діють з метою сприяння регіональному і місцевому розвитку, а також Асоціація 
агенцій регіонального розвитку України, яка функціонує як мережева організація, що на 
добровільних засадах об’єднує такі організації та репрезентує їх у Європейській асоціації 
агенцій регіонального розвитку (EURADA), членом якої є ААРРУ;  

3) проаналізувати досвід діяльності вже існуючих АРР і організацій, діяльність яких 
спрямована на сприяння регіональному та місцевому розвитку, з метою, по-перше, 
з’ясування доцільності створення паралельної мережі агенцій за рахунок державного 
бюджету, по-друге, визначення тих АРР та організацій, що діють задля сприяння 
регіональному та місцевому розвитку, які за певних умов (наявність необхідного досвіду і 
кадрового потенціалу, налагодженої співпраці з місцевими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, готовність у разі потреби змінити організаційно-
правову форму) могли б стати частиною такої мережі інституцій регіонального розвитку і 
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«провідниками ефективної державної регіональної політики та власної політики розвитку 
окремих регіонів»;  

4) враховуючи позитивний досвід центральноєвропейських сусідів України і визнання 
того факту, що залучення міжнародної технічної допомоги та грантових коштів є й надалі 
має бути одним із джерел фінансування проектів і програм регіонального та місцевого 
розвитку, агенціям регіонального розвитку, які мають бути створені й увійти до мережі АРР, 
доцільно надати статус неурядових неприбуткових організацій.  

5) внести до проекту Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» 
(прийнятий у першому читанні 19.06.2003 р., реєстр. № 2284) положення про доцільність 
створення інституційних інструментів розвитку регіонів, зокрема у вигляді агенцій 
регіонального та місцевого розвитку [5].  
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У статті розглянуто мета та основні характеристики концепції розумної спеціалізації. Визначено 
принципи за якими розробляються наукові та інноваційні стратегії для розумної спеціалізації. На підставі 
аналізу існуючих стратегії розумної спеціалізації в деяких країнах світу зазначено особливості розумної 
спеціалізації. Окреслені проблеми та першочергові задачі для України на шляху до розробки стратегії розумної 
спеціалізації.   

Ключові слова. Розумна спеціалізація, регіональна наукова та інноваційна стратегія, підприємницький 
пошук. 

 

The article considers the purpose and main features of the concept of smart specialisations. The principles of 
scientific and innovative strategies for smart specialization are defined. Based on the analysis of existing strategy of 
smart specialization in some countries was indicated on the main priorities of the concept. The article also outlines the 
challenges and priority tasks for Ukraine on its way to developing a strategy smart specialization. 

Key words. Smart spesialisation, Regional Research and Innovation Strategies, Entrepreneurial discovery.  
 

Концепцію розумної спеціалізації регіонів (Smart Specialisation) розробила експертна 
група «Знання для зростання» (Knowledge for Growth) Директорату з технологій та інновацій 
Єврокомісії в процесі формування єдиного Європейського дослідницького простору 
(European Research Area-ERA).  
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Розробник концепції розумної спеціалізації Домінік Форей доводить, що це не просто 
доктрина стратегічного планування на рівні регіону, яка передбачає необхідність акценту 
на розвитку тих чи інших секторів економіки,  а міра політики, що передбачає аналіз видів 
діяльності і визначення серед них таких, які найбільш сильні в регіоні і сприяють розвитку в 
ньому сектора досліджень і розробок, а також стимулюють інноваційну діяльність [1]. Як 
стверджує Д. Форей: "Розумна спеціалізація є концепцією політики, що використовується 
короткий час, але є дуже життєво необхідною! Розроблена групою академічних експертів у 
2008 році, вона дуже швидко зробила значний вплив на політичну аудиторію, особливо в 
Європі. Такий успіх в такий короткий період часу є прекрасним прикладом того, як іноді 
«політика випереджає теорію» [2]. Ряд країн ОЕСР та ЄС почали застосовують основні 
постулати концепції розумної спеціалізації як один із способів виведення  своєї економіки з 
кризи. 

Основна відмінність політики розумної спеціалізації від традиційних промислової та 
інноваційної політики полягає в процесі, що визначається як «підприємницький пошук» – це 
інтерактивний процес, в якому суб’єкти підприємницького сектору відкривають і 
продукують інформацію щодо нової діяльності, а уряд оцінює результати і надає цим 
суб'єктам більше можливостей для реалізації потенціалу. Тому стратегії розумної 
спеціалізації найчастіше розробляються «знизу вгору», на відміну від традиційної 
промислової політики.  

Традиційна промислова політики вимагає значного обсягу якісної інформації, щоб 
виправдати субсидовану підтримку. На противагу цьому, стратегія розумної спеціалізації 
допускає відсутність повної інформації, а також ймовірність відносних ризиків. Таким 
чином, вона зосереджена на наданні допомоги підприємцям для визначення своїх сильних 
сторін на регіональному рівні і на більш пошуковому підході, при якому державні органи, 
що приймають рішення будуть прислуховуватися до сигналів ринку, використовуючи різні 
інструменти оцінювання (наприклад, SWOT-аналіз, опитування) і використовувати такі 
механізми взаємодії як державно-приватне партнерство, технологічне прогнозування та 
розробка дорожніх карт. 

В країнах Євросоюзу політика розумної спеціалізації націлена в першу чергу на 
вирішення проблеми фрагментації і дублювання досліджень, що є наслідком того, що країни, 
які входять до ЄС самі визначають пріоритети науково-технічної політики і при цьому 
найчастіше воліють розвивати одні й ті ж самі «модні» технології і галузі. Це в кінцевому 
рахунку призводить до недостатньої ефективності наукового пошуку (неможливість 
накопичення критичної маси знань) на рівні всього Європейського союзу – порівняно з США 
або Японією. 

В даний час концепція розумної спеціалізації найбільш системно реалізується в 
рамках платформи «Регіональна наукова та інноваційна стратегія для розумної спеціалізації» 
(Regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)). RIS3 базуються на 
програмах економічних перетворень і виконують наступні п’ять функцій [3]: 

 1) зосереджуються на державній підтримці та інвестиціях за ключовими 
національними /регіональними пріоритетами, проблемах і потребах розвитку, що заснований 
на знаннях, у тому числі пов'язаних з ІКТ;  

2) ґрунтуються на сильних сторонах кожної країни/регіону, конкурентних перевагах і 
потенціалу регіону;  

3) підтримують технологічні інновації і стимулюють інвестиції приватного сектора;  
4) зацікавлюють всіх акторів брати участь в повній мірі і заохочують до інноваційної 

діяльності;  
5) здійснюють моніторинг та оцінювання на основі фактичних даних. 
У 2011 році Європейська комісія створила Платформу S3, яка допомагає країнам і 

регіонам ЄС у питаннях розробки, впровадження та перегляду своїх інноваційних стратегій 
розумної спеціалізації (RIS3). На сьогодні, 15 країн ЄС та 153 регіони ЄС, а також 2 країни, 
що не є членами ЄС зареєстровані як учасники Платформи S3 [3].   
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Для оцінки регіону з метою запуску в ньому комунікаційного процесу формування 
розумної спеціалізації в рамках концепції потрійної спіралі: бізнес, наука, держава 
австрійські експерти розробили Керівництво – RIS3 Guide. Відповідно до Керівництва 
розробка стратегії розумної спеціалізації базуються на чотирьох принципах економічної 
трансформації («4 К») [4]:  

1. Критична маса і строгий відбір: обмежена кількість пріоритетів на основі власних 
можливостей та міжнародної спеціалізації. Концентрація фінансових ресурсів і більш 
ефективне управління бюджетом.  

2. Конкурентна перевага: адаптація інноваційного потенціалу до потреб бізнесу через 
підприємницький пошук.  

3. Кластери та контакти: розвиток кластерів всесвітнього рівня та створення платформ 
для міжгалузевих зв'язків у регіоні і поза його межами, що сприяє спеціалізованої 
технологічної диверсифікації (відповідність того, що є у нас, тому, що є в світі).  

4. Коллаборативне лідерство: ефективні інноваційні системи як колективне зусилля на 
основі державно-приватного партнерства.  

Європейська Комісія пропонує зробити стратегії RIS3 попередньою умовою для 
фінансування Європейським фондом регіонального розвитку. Таким чином країни  – члени 
ЄС та регіони повинні мати власні RIS3 стратегії, перш ніж їх програми щодо інвестиційної 
підтримки будуть схвалені Європейським фондом регіонального розвитку.  

Процес підприємницького пошуку допомагає розробникам політики в державному 
секторі припинити підтримку секторів, які вичерпали вже себе, але в які продовжують 
інвестувати, тобто безглуздо витрачати державні кошти. Отже, основними завданнями 
державного сектора становиться постійний моніторинг, спостереження і оцінка впливу. 

Таким чином, застосування основних постулатів концепції розумної спеціалізації 
спрямоване на поліпшення розподілу державних інвестицій в дослідження і розробки та в 
інновації в умовах бюджетних обмежень, з метою стимулювання конкурентоспроможності, 
продуктивності та економічного зростання за рахунок підприємницької діяльності. 
Стратегію розумної спеціалізації можна розглядати як суміш сучасної промислової політики 
з інноваційною політикою, підкреслюючи важливість підходу «знизу вгору» 
(підприємницький пошук), прозорість (наприклад, моніторинг та оцінка) і гнучкість 
(наприклад, відмовлення від невдалих програм). 

Приклади країн, що реалізовували політику розумної спеціалізації демонструють 
різноманітність багаторівневого управління в дії [5]. При цьому важливим є відповідність 
напрямів регіональної стратегії національним пріоритетам розвитку в цілому. Приклад Кореї 
(кластер фотоніки в Кванджу)  доводить, що іноді і держава може ініціювати пошук 
регіональних особливостей та залучати місцеві зацікавлені сторони до пошуку нових 
технологічних можливостей. 

У регіонах з сильним науковим та інноваційним потенціалом, добре розвиненою 
мережею установ та організацій і наявністю зацікавлених сторін, одним з ключових завдань 
для політиків є збалансований вибір «розумних» пріоритетів, з урахуванням існуючих 
сильних сторін регіону У менш розвинених регіонах ключовим завданням є забезпечення 
умов для створення можливостей, які стимулюють підприємницький пошук, а також 
мобілізація зусиль зацікавлених сторін для взаємодії з урядом.  

Важливим, але і водночас складним елементом розумної спеціалізації є вибір або 
відмова від підтримки певних видів діяльності. При цьому завжди буде існувати 
незадоволення певних груп зацікавлених сторін, які сподіваються на підтримки від свого 
уряду. Так, наприклад у регіоні Нижня Австрія було припинено фінансування двох 
кластерних ініціатив, які користувалися державною підтримкою, через слабку підтримку 
компаніями, що працювали в відповідних секторах [5].  

Отже, реалізація політики розумної спеціалізації ще один із засобів, що 
використовують національні та регіональні уряди з метою підвищення 
конкурентоспроможності підприємств та кластерів. Як показує міжнародний досвід, в 
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багатьох країнах для досягнення мети поєднують кластерну політику і політику розумної 
спеціалізації (регіон Берлін-Брандебург у Німеччинні). 

В той же час, Домінік Форей стверджує, що для регіонів країн, що розвиваються на 
початковому етапі цілком виправдана традиційна промислова політика, що передбачає пряму 
інтервенцію держави [2]. Розумна спеціалізація і кластери (в їх європейському розумінні) 
виправдані в ситуації, коли країна вже пройшла етап індустріалізації, має розвинуті галузі, 
інфраструктуру, науку та університети, які, однак, функціонують і керуються не цілком 
ефективно, що стримує їх розвиток. 

Центральне місце концепції розумної спеціалізації займає питання виявлення сильних 
сторін регіону для підтримки інновацій. Для успішних регіонів з сильними кластерами це не 
є складним завданням, але для багатьох інших регіонів становить проблему. Для вирішення 
цієї проблеми пропонується наступні критерії відбору: 

– по-перше, в центрі уваги не обов'язково повинен бути високотехнологічний 
сектор. Необхідно відбирати такі сектори, які мають можливості для зростання. Наприклад, 
застосування технологій або ІКТ в традиційних галузях за умови, що є потенціал для 
зростання (сфера послуг, сільське господарство); 

– по-друге, вибір пріоритетів має відбуватися з урахуванням існуючою виробничої 
бази. Наявність наукової складової, наприклад університетів чи наукових установ у сфері 
біотехнології не завжди можуть створювати основу для стрімкого розвитку сфери 
біотехнології в регіоні; 

– по-третє, регіони повинні прагнути до диверсифікації. При цьому, основним є 
визначення нових ніш на основі сильних сторін регіону, які допоможуть відкрити нові 
можливості в суміжних галузях. 

Відмітимо, що незважаючи на в цілому позитивне сприйняття концепції розумної 
спеціалізації у країнах ЄС та ОЕСР деякі політики та фахівці вважають, що недостатньо 
розроблені теоретичні основи цього питання можуть призводити до ризиків нерозуміння та 
зловживань. 

Що стосується України, то питання застосування концепції розумної спеціалізації 
навряд чи можна було розглядати в умовах відсутності дієвої регіональної політики. 
Законодавство у сфері регіонального розвитку, яке було сформоване протягом 1991-2013 
років, передбачало створення цілісної системи, розробки переліку стратегічних документів, 
визначення інституцій, що формують та реалізують державну політику та проекти 
регіонального розвитку. Однак, виявляється, що закони та нормативно-правові акти, 
побудовані на різних концепціях, містять різні пріоритети, і не є гармонізованими між 
собою, що й не дало змоги створити систему формування та реалізації державної 
регіональної політики, яка б могла поступово забезпечувати збалансований  розвиток 
регіонів  на  основі притаманних ним особливостях. 

В цілому, реалії сучасного розвитку регіонів виглядають таким чином: домінування в 
регіоні 1–2 галузі в основному промислового виробництва, які випускають товари з низьким 
рівнем доданої вартості, низькою інноваційністю,  високою енерго- і матеріалоємністю; 
слабка участь приватного бізнесу, низька кількість стартапів; недостатнє стимулювання 
інноваційного підприємництва та взаємодії між бізнесом і науковим спільнотами. 

В той же час, в Україні спостерігається позитивна тенденція швидкого розвитку 
інформаційно-телекомунікаційних послуг, що є важливою умовою для розбудови 
«електронної економіки», «електронного урядування», «електронної освіти», медицини 
тощо. 

Сподіваємося, що реалізація прийнятої у серпні 2014 року нової Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року перш за все допоможе вирівняти 
диспропорцій в регіональному розвитку країни для забезпечення належної якості життя 
людини незалежно від її місця проживання. До того ж, як зазначено у Стратегії за умов 
обмеженості фінансових ресурсів, центральний уряд України повинен спрямувати кошти на 
розвиток територій, які можуть забезпечити найбільшу віддачу в найкоротший час, однак 
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матимуть довготривалий і комплексний ефект на розвиток не лише даної території, але й 
сусідніх регіонів [6]. 

В подальшому, успішна реалізація регіональної політики може створити умови для 
реалізації політики розумної спеціалізації враховуючи її основні особливості: 

– регіонам необхідно чітко визначити галузі своєї спеціалізації, при цьому не стільки 
наслідувати моду і підкорятися політичним віянням, скільки покладатися на вже існуючий 
потенціал;  

– ключовий механізм вибору пріоритетних галузей спеціалізації це підприємницький 
пошук; 

– визначення спеціалізації регіону це процес, спрямований «знизу-вгору» (bottom-up). 
. 
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On the basis of the analysis of scientific views evolution the essence of the human capital competitiveness has 

been revealed. Methods and tools of the competitiveness assessment in the labor sphere  have been systematized. The 
methodical tools of the human capital competitiveness assessment have been developed. On the basis of approbation of 
the suggested technique the matrix of the human capital competitiveness at the regional level has been calculated.. 
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State, regional, or enterprise competitiveness nowadays is defined not so much by the 
advantages in the volumes of material or financial resources, but much more by the human capital, 
in particular by its intellectual development, ability to quickly to acquire and produce new 
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knowledge, to develop and introduce more and more innovations, offer new production, goods, 
services which are increasingly in demand on the market. The strengthening of international 
competition causes the constant necessity to support and increase the human capital competitiveness 
in every possible way that, in turn, demands the adequate methodical tools of its estimation at 
various economic levels. For Ukraine these questions have special relevance taking into account the 
strategic tasks of the entry to the European Union, however their solutions are broken by a lack of 
methods of the human capital competitiveness assessment. The purpose of the article is to justify 
the essence of the human capital competitiveness, and to systematize and improve the scientific and 
methodical tools to its assessment. 

Concerning the background of prospects of European integration of Ukraine the requirement 
of an assessment and support, regulation of the available human capital competitiveness in Ukraine 
according to the western requirements concerning knowledge, practical skills, competences, 
mobility, adaptability of workers to the new production technologies and etc. objectively increases. 

The theoretical analysis of researches and publications on labor economy shows that the 
human capital was differently investigated both by the foreign (T. Shults, G. Becker, J. Kendrick, 
F. Makhlup, R. Kapelyushnikov, Yu. Korchagin), and by domestic scientists (O. Grishnova, 
V. Antonyuk, E. Libanova, T. Zayats, A. Kolot, L. Mikhaylova, O. Zakharova, I. Lapshina, etc.). At 
the same time, despite considerable theoretical practices in this direction, it should be noted that 
aspects of the human capital competitiveness still belong to the least studied questions. The 
designated perspective still remains the less-studied direction of the scientific researches not only 
for the domestic, but also for foreign scientists. The analysis of publications shows that the question 
of the human capital competitiveness is generally studied in Ukraine and less in Russia, Belarus, 
Moldova. 

Searching for ways of formation and regulation of the competitive environment and labor 
market has provoked the greatest surge of scientific activity in the direction of studying of essence 
of competitiveness in the labor sphere, which was observed in Ukraine in the late nineties of the XX 
c. and at the beginning of the 2000s. However, the approaches to understanding and assessment of 
competitiveness in the labor sphere still cause brisk discussions because in domestic and foreign 
literature studying of the competitiveness phenomena on the example of production, goods, 
enterprises, and countries is still much more widespread. 

We systematized the scientific approaches to understanding of the competitiveness in labor 
sphere and have understood that the interpretation of the term «competitiveness» in the labor sphere 
is still not unambiguous. Authors variously explain the essence of competitiveness, covering the 
publications on the subjects of the labor force analysis, personnel, labor potential, and only recently 
– human capital [2; 3; 5; 6; 9; 12; 13; 15; 16]. 

On the basis of systematization of scientific thoughts stated in publications [1; 2; 3–7; 9; 
12], we suggest understanding the human capital competitiveness as existence of competitive 
advantages among the quantitative and qualitative characteristics, which are formed and saved up 
by training, education, health improvement of certain employees, groups of employees, employed 
population of the region, country in general, and their realization promotes obtaining bigger income, 
accumulation of the specified advantages, improvement of competitive positions of certain 
economic subjects and country in general. 

Developing known approaches of the scientists investigating a perspective of the human 
capital (works written by O. Grishnova, V. Antonyuk, L. Mikhaylova, etc.), we consider that the 
assessment of its competitiveness can occur at the different levels of the economic analysis, 
concerning both the general (complex) assessment of competitiveness, and a comparative 
assessment of competitive advantages of separate qualitative characteristics of the human capital: 
health, educational and professional development, labor motivation, ability to innovations, mobility, 
labor activity, etc.). 

Thus it is possible concluding that methodical tools of the human capital competitiveness 
assessment can differ depending on the purposes of analysis and aspects which are taken into 
account. Without reducing ponderability of scientific achievements, we focus attention at the 
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expediency of development of competitiveness assessment methods from positions of the human 
capital theory, pressing problems of regulation of human capital quality in the conditions of 
strengthening of competitive character of labor relations at the different economic levels. 

In the course of the theoretical analysis to broaden the sphere of scientific search on the 
basis of interdisciplinary approaches and to address the general scientific achievements in different 
areas of economic science concerning competitiveness assessment questions, it was recognized 
expedient to be guided by M. Porter's ideas about the competition and statements of the human 
capital theory revealed by G. Becker and T. Schultz and developed by their followers, in particular 
in Ukraine. We consider expedient to apply to the analysis of the human capital competitiveness 
using the analog of Porter five forces analysis of the competition [8]. It is worth to conclude that the 
various aspects of the human capital competitiveness assessment obtain value: on the example of 
various objects of managing; at different economic levels; from positions of demand assessment, 
labor market requirements and compliance to these requirements. 

Grounding on the existing approaches to competitiveness assessment and considering 
possibility of their adaptation to the human capital competitiveness assessment on the basis of 
separation of a subset of analyzed objects together with the characteristics of their competitive 
factors, and developing them we suggest the vision of methodical bases of the human capital 
competitiveness assessment. Our scientific and methodical tools of the human capital 
competitiveness assessment provide accounting for such components: 

n – object of analysis (n=1..N, N – total number of objects of analysis). It is worth noting 
that depending on consideration level certain employees or groups of employees of various 
departments of enterprise, or labor staff of various enterprises, or the employed population act as an 
object of the analysis; 

kni – value of competitive factor і (і=1..І; the total number of competing factors) of object of 
analysis n (as competitive factors on macro-, medium level «demographic development», 
«development of labor market», «material welfare», «accommodation conditions», «education 
level», «condition of health care», at a micro level – health, capacity for work, educational level, 
qualification, competence, mobility, experience, labor productivity,  income, labor and innovative 
activity, etc.); 

pnmi – indicator of competitiveness of an object of analysis n in comparison with object of 
the analysis m by a competitive factor i. 

Among indicators of competitiveness, theoretically possible for calculation, we suggest to 
use comparison of relative type – with advantage on particle from division: 

mininmi kkp / ,       (1) 

– if pnmi  > 1  (=1,  <1), than an object of analysis n by competitive factor і more (equal, less) 
competitive, than an object m. 

Matrix of the human capital competitiveness is formed by the set of objects of analysis 
n=1..N for each of the competitive factors і=1..І: 
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The analysis of a whole set of such matrixes at the set of і=1..І reveals almost all the 
variations of competitiveness indexes for each separate competitive factor in comparison of each 
object of analysis n with other m1, m2, detecting:  

 more competitive objects of analysis  (pnm1i > pnm2i ),  
 equally competitive objects of analysis  (pnm1i = pnm2i ),  
 less competitive objects of analysis  (pnm1i < pnm2i ), and, in particular,  
 the most competitive:  pnmi = max {pnmi ; m=1..N} and  
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 the least competitive:     pnmi = min {pnmi; m=1..N}  . 
In general, taking into consideration inequivalent competitive factors meaning their 

“influence” і, which can be done using the expert method, it is possible to define the 
“generalized” index of the human capital competitiveness: 

I
I

i
nmii pPnm 




1

 ,  n,m=1..N  .               (3) 

The specified allows creating of the generalized competitiveness matrix for all possible 
couples of objects of analysis n, m in a whole set of competitive factors  і=1..І  (and in case of need, 
its any subsets): 
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The outlined methodical approach to an assessment of the human capital competitiveness 
was approved at a medium economic level. The assessment of the human capital competitiveness at 
the regional level is formed by the generalized matrix of the human capital competitiveness of 
Ukrainian regions. Calculation of the given matrix is based on application of the technique 
suggested above and statistics of regional human development for 2012 [11, page 54]. As 
competitive factors the indexes of «population reproduction», «social environment», «comfortable 
life», «welfare», «worthy work», «education» were chosen. 

The proposed way of the human capital competitiveness assessment, concerning the analysis 
of separate objects and sets of competitive factors, allows revealing by comparisons more (less, 
equally) competitive groups for each of them, so for their set, promotes expansion of limits of the 
analysis to make a weighed administrative decisions concerning detecting the regulatory influence 
on the human capital quality. 

It is obviously possible to carry out an assessment of the human capital competitiveness (of 
personnel) at the level of the enterprises, labor collectives, certain employees in the same way. Thus 
the competitive advantages are defined as within indicators of health, capacity for work, education, 
competence, mobility, labor productivity, income, etc., and in the form of the integrated indicator 
allowing to build more reasonable system of motivational management at the enterprises. 

Conclusions. Prospects of entry of Ukraine into EU demand special attention of scientists to 
the problem of human capital competitiveness and improvement of its assessment methodology 
which has to become the basis of its quality increase according to today's requirements. The 
scientific and methodical approach to the assessment of the human capital competitiveness, worked 
out in the article at a regional economic level favors socially responsible choice of administrative 
decisions concerning development and use of the human capital, ensuring the regulation of its 
competitive qualities. Further scientific researches have to be connected with the development of 
the human capital competitiveness increase mechanism. 
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ТЕАТР КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ В СФЕРЕ РЕКРЕАЦИИ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ 

 

В статье впервые дано обоснованное предложение рассматривать театр, как субъект 
хозяйственной деятельности в сфере рекреации трудовых ресурсов региона или государства. На основании 
динамической модели капиталистического хозяйства Н.Д. Кондратьева получены расчетные формулы для 
объемов необходимых инвестиций в театральную сферу, работающую на масштабную задачу рекреации 
трудовых ресурсов государства. 
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This article presents for the first time ever the reasonable suggestion to examine the theatre as a subject of 
economic activity in the sphere of recreation of regional or national resources. There are given calculation formulas 
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based on the Kondratiev N.D. dynamic model of capitalist economy, which help to calculate volume of necessary 
investments in the theatrical sphere which works for far-reaching task of recreation the nationwide labour resources. 

Keywords: theatre, labour resouces, recreation 
 

Как известно, проблемы воспроизводства трудовых ресурсов, являющихся главной 
производительной силой общества [1, С.7], всегда своевременны и актуальны. Кроме 
процессов их формирования, распределения и перераспределения, а также эффективного 
использования, значимой является рекреация трудовых ресурсов. Дословно «... рекреация  
(польск. rekreacja – отдых, от лат. recreatio – восстановление), ...3) отдых, восстановление 
сил человека, израсходованных в процессе труда; во многих странах рекреационное 
обслуживание – крупная отрасль экономики» [2, С.1117]. В качестве рекреационной 
площадки трудовых ресурсов выступают санаторно-курортные комплексы [3, С.20]. Целью 
данной работы является обоснование взгляда на театр как на полноценную рекреационную 
площадку человека. 

Законодательство Украины [4] и стран СНГ [5] рассматривает театр как заведение 
культуры (предприятие, учреждение, организацию) или коллектив, деятельность которого 
направлена на создание, публичное исполнение и публичный показ произведений 
театрального искусства, особенностью которого является художественное отражение жизни 
с помощью сценического действия актеров перед зрителями. Декларируемая в Законе 
общедоступность театрального искусства за счет бюджетного финансирования 
обеспечивается фактически за счет исключительной преданности своему делу со стороны 
театральных коллективов. Объемы финансирования из года в год сокращаются и их хватает 
лишь на заработную плату театральным коллективам (об этом может свидетельствовать, 
например, отчет начальника управления культуры и туризма Харьковской 
облгосадминистраци [6]). На театры смотрят как на планово-убыточные организации, 
финансируемые по остаточному принципу. Такой подход, к сожалению, распространен не 
только в Украине. Так, еще в 1980-2000 г.г. в ряде европейских стран (Швейцария, 
Нидерланды, Германия) были проведены комплексные исследования на предмет вклада 
сферы культуры в экономическое развитие регионов, которые привели к выводам о том, что 
«... искусство и культура – не нахлебники государства», «...культура рентабельна» [7, С. 9-
24]. Анализ программ выполненных в европейских странах исследований приводит к выводу 
о том, что в них не полностью учтено влияние театра на жизнь социума и человека. По 
непонятной причине экономисты не видят рекреационную сущность театра, что подтолкнуло 
к исследованию, результаты которого изложены ниже. 

При чрезмерной амортизации производительных сил человека, в отсутствие 
процессов их воспроизводства (реабилитации, релаксации или рекреации) человек попадает 
в состояние дистресса (разрушительного процесса, ухудшающего протекание 
психофизиологических функций), сопровождающегося психосоматическими (телесными) 
осложнениями (заболеваниями) и соответствующей утратой работоспособности [8], 
Возникает задача ее воссоздания. Если человек не теряет связи с природой, задача простого 
воспроизводства его способности к труду решается естественным путем, за счет «отдыха на 
природе». Взаимодействие человека с не испорченными им самим природными объектами 
помогает ему избавиться от негативной, разрушающей энергии и наполниться новой 
энергией чистой природы. Убедительным доказательством такому утверждению могут 
служить исследования, выполненные на Алтае [9], с привлечением измерительных приборов, 
реализующих метод газоразрядной визуализации (ГРВ представляет собой компьютерную 
регистрацию и последующий анализ газоразрядного свечения любых биологических 
объектов, помещенных в электромагнитное поле высокой напряженности; параметры 
газоразрядного изображения зависят от свойств исследуемого объекта; анализируя характер 
свечения, индуцированного объектами, можно судить об их энергетическом состоянии в 
конкретный момент времени [10]). 

В условиях глобальной урбанизации и антропогенного давления на природу человек 
лишается широкого и свободного доступа к «отдыху на природе». Возникающий дефицит 
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может покрываться и фактически покрывается за счет дополнительных самоорганизующихся 
способностей человека к релаксации, основанных на поглощении энергоинформационных 
потоков искусственного происхождения. К ним можно отнести такие источники тонких 
человеческих вибраций, как молитву, шаманские заклинания [10], чтение стихотворных 
произведений, пение, музыку [11]. Так, в исследованиях влияния музыки на 
психоэмоциональные состояния человека регистрировались такие показатели как [12]: (1) 
электроэнцефалограмма (ЭЭГ), отражающая психофизиологические процессы в мозге 
человека; (2) электрокардиограмма (ЭКГ), несущая информацию о состоянии сердечно-
сосудистой системы; (3) частота дыхательных движений (ЧДД), отражающая 
физиологическое состояние человека; (4) кожно-гальваническая реакция (КГР), являющаяся 
показателем электропроводимости кожи при различных психических состояниях человека; 
(5) электроокулограмма (ЭОГ), регистрирующая изменения биопотенциалов глаза при его 
движениях. Использование точных инженерно-физических методов и приборов позволило 
объективно показать, что музыка оказывает влияние как на психологическое, так и на 
физиологическое здоровье человека. 

Одним из немаловажных фактов, добытых в исследованиях влияния творчества на 
состояние человеческого сознания [12], является факт передачи эмоций музыканта-
исполнителя, певца, танцора или драматического актера окружающим его людям.  

Авторами данной работы был проведен эксперимент по исследованию 
психоэмоционального состояния одной из зрительниц (в возрасте 52-х лет) во время 
посещения спектакля Харьковского академического театра музыкальной комедии. Ее 
состояние фиксировалось с помощью кроуноскопа производства ООО «Биоэнтек» (г. Санкт-
Петербург) [13]. Данный прибор, образующий со связанным с ним компьютером 
своеобразный программно-аппаратный комплекс, предназначен для регистрации 
динамических изображений (в режиме реального времени) свечения коронного разряда 
(кроунограмм), возникающего вокруг объектов в электромагнитном поле высокой 
напряженности. По кроунограммам пальцев рук человека с помощью специализированного 
программного обеспечения «Кроуноскопия» реконструируется кроунограмма человека (см. 
рис. 3), которая отражает его психоэнергетическое состояние и которую часто называют 
аурой [14, с.90]. Программа исследования включала три этапа: 1) фиксация кроунограммы 
перед просмотром спектакля (рис. 1-а); 2) просмотр музыкальной комедии «Бабий бунт; 3) 
фиксация кроунограммы по окончании спектакля (рис. 1-б).  

а) б) 

  
 

Рис. 1. Кроунограммы зрительницы до (а) и после (б) просмотра спектакля 
 

Кроунограмма на рис. 1-а имеет выражено неровный по толщине контур с выбросами 
и разрывами, кроунограмма на рис. 1-б более однородна, что свидетельствует о достаточно 
высокой устойчивости психофизиологического состояния испытуемой. Эта объективно 
полученная информация находила поддержку со стороны субъективной оценки испытуемой 
своего психоэмоционального состояния (настроения). Таким образом, можно утверждать, 
что просмотр спектакля, сопровождающийся переносом от актеров к зрительнице 
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положительного для нее энергоинформационного потока, привел к восстановлению 
(рекреации) психофизиологического потенциала последней.  

Обсудим теперь экономический эффект от рекреации, что даст основание включить 
театр в категорию хозяйствующих субъектов в сфере рекреации трудовых ресурсов. 

Всемирно известный экономист Н.Д. Кондратьев еще в начале ХХ столетия, исследуя 
динамику капиталистического хозяйства [15, с.412-414], пришел к результату, 
изображенному на рис. 2. 

Анализ содержания математического выражения на рис. 2 указывает на зависимость 
объема валового внутреннего продукта (ВВП) государства от количества  самодеятельного 
населения (в денежном измерении) этого государства, которое теперь принято называть его 
человеческим капиталом. «...Основным инструментом его формирования и воспроизводства 
есть соответствующие инвестиции (в денежном измерении) в человека, ...рассчитывая на то, 
что они будут многократно компенсированы значительно большим потоком прибылей в 
будущем» [16, с.50].  

KAmE 

 
Рис. 2. Модель Н.Д. Кондратьева (разработана на основе текста в работе [15]) 

 

Понятно, что изменения А   однозначно повлекут за собою изменения Е , то есть: 
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Правую часть выражения (3) можно видоизменить, если воспользоваться известным 

разложением функции  x1f(x) m  в степенной ряд [17, с.178]: 
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При условии  
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в разложении правой части выражения (3) можно удержать лишь первые его два члена, что 
позволяет записать: 
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Если уменьшение А  провоцируется психоэмоциональными напряжениями 
человека, тогда объективно возникает необходимость в его рекреации. Последнее потребует 
определенных профессиональных усилий и материально-финансовых затрат, например, в 
сфере театрального искусства. Если все указанное будет происходить на постоянной основе, 
тогда можно говорить о хозяйственной деятельности. 

Предположим, что уменьшение человеческого капитала на величину А  может быть 
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элиминировано такими же по величине инвестициями в театральную сферу. Последние 
позволят избежать снижения ВВП на величину Е . Тогда рентабельность бюджетных затрат 
на театральную сферу составит    AAEr   . 

Выполним оценки рассматриваемых величин по данным официальной статистики 
Российской Федерации за 2003 год и определения величины совокупного человеческого 
капитала России за указанный год по методу профессора М.М. Критского, приведенные в 
[18, С. 80-94]. 

В 2003 году перечисленные показатели составляли: E  = 13,2852*1012 руб., K  = 
44,6*1012 руб., A  = 2,4*1012 руб., m  =1,2841. Предположим, что стрессы и прочие 
негативные воздействия на работающее население РФ могли привести к относительному 
снижению ВВП на EE  = 10- 4. В этом случае необходимый объем инвестиций в 
театральную сферу для обеспечения рекреации человеческого капитала должен был бы 
составить    AEEA  2  = 2*10- 4*2,4*1012 = 4,8*108 (руб.)., что предотвратило бы 
потерю ВВП в объеме E  = 13,2852*108 руб. Прогнозная рентабельность таких инвестиций 
составила бы    AAEr    = 1,76775. 

Реальный бюджет всей сферы культуры РФ за 2003 год  составил 93,89 млн. руб. [19], 
что в пять раз меньше определенной нами величины. В Украине, к сожалению, такие 
инвестиции еще меньше. 

Резюмируя, отметим, что в данной работе впервые дано обоснованное предложение 
рассматривать театр как субъект хозяйственной деятельности в сфере рекреации трудовых 
ресурсов государства.  
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Розглянуто сучасний стан забезпечення розвитку регіонів країни, запропоновано концептуальні 
напрями економічно-соціального оновлення регіонів в умовах конкурентного середовища. 
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The modern state of providing of development of regions of country is considered, conceptual directions are 
offered economic social update of regions in the conditions of competition environment.  

Key words: region, steady development, strategy, socio-ekologo-economic system, resource potential. 
 

В умовах сьогодення виникнення економічно-соціальних проблем розвитку регіонів, 
які спричинені глобальною фінансовою та економічною кризою, потребують нового підходу 
для скорішої посткризової економічної реабілітації та збереження лідерських позицій в 
конкурентному середовищі. Конкурентоспроможність регіонів визначається як стратегічне 
завдання при забезпеченні сталого розвитку.  

Стратегія сталого розвитку регіонів базується на механізмі, який спирається на 
внутрішні й зовнішні економічні інтереси країни та регіонів, адже центральною рушійною 
силою будь-якої держави є регіони і тільки комплексність розвитку дає змогу забезпечити 
прогрес у кожній ланці господарства і життєдіяльності людей [1, с.206]. Забезпечення 
сталого розвитку в сучасних умовах функціонування економіки України вимагає реалізації 
стратегії соціально-економічних перетворень, спрямованих на зміну соціальних і 
економічних пріоритетів розвитку та механізмів їх реалізації.  

Питання формування механізму сталого розвитку регіонів досліджувались у роботах 
таких російських авторів, як В. Бабаєв, І. Барсуков, О. Маряшина, О.Солтисік, А. Татаркін, в 
Україні дослідження окремих аспектів концепції сталого розвитку проводили такі науковці, 
як Б.Данилишин, В. Волошин, С.Дорогунцов, М. Згуровський, В.Шевчук та інші. Однак 
комплексні дослідження у цій галузі, які включають соціальні, економічні та правові аспекти 
забезпечення сталого розвитку регіону, є недостатньо вивченими.  

Ми підтримуємо твердження провідних економістів України, що основними 
завданнями сталого розвитку регіонів України є формування єдиної цілісної системи 
соціального, економічного та екологічного розвитку регіону; збереження навколишнього 
середовища та раціональне використання й відтворення природно-сировинного потенціалу; 
стимулювання структурних перетворень економіки регіону. Ми вважаємо, що в загальному 
механізмі стратегії сталого розвитку регіону його дієвість забезпечена такими напрямами 
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розвитку регіону, як: правові, організаційні, фінансові, економічні, інноваційні, соціальні, 
екологічні та інформаційні.  

Для формування умов сталого розвитку регіонів країни необхідно зосередитися на 
реалізації таких пріоритетних складових як:  

- екологічна – досягнення максимально можливого покращення природних ресурсів за 
умов відновлення та збереження природного середовища; 

- соціальна – передбачає підвищення добробуту і якості життя людини; 
- економічна – сприяє ефективному використанні ресурсного потенціалу [3, c. 26].  
Впровадження механізму стратегії сталого розвитку регіону полягає в забезпеченні 

збалансованого розвитку всіх сфер його економіки на основі виваженого використання 
ресурсів для вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Особлива увага 
при цьому приділяється ролі інновацій, складової управління, ефективній роботі всіх 
підприємств території, а також застосуванню соціальних гарантій та пільг для підвищення 
якості життя населення.  

Основними загрозами сталому розвитку регіону в соціально-економічній сфері є 
нечіткість системи взаємовідносин і розподілу повноважень між державою і регіонами, що 
збільшує невизначеність при плануванні соціально-економічної діяльності; 
структуроутворюючі підприємства в регіонах знаходяться в стані виробничої і фінансової 
кризи; спостерігається падіння життєвого рівня в регіонах; зниження фінансування на 
соціальні цілі; наявність підприємств із застарілим обладнанням, високим рівнем зносу 
основних засобів, недостатніми власними коштами на їх модернізацію; дефіцит особистих 
оборотних коштів підприємств, низька інвестиційна й інноваційна активність; наявність 
значної конкуренції імпортних аналогів продукції, що виробляється у регіоні; низький рівень 
конкурентоспроможності виробленої продукції на підприємствах регіону; звуження 
внутрішнього ринку регіону. Вихід з цієї ситуації можливий за умов одночасного 
формування та реалізації концептуальних засад забезпечення сталого розвитку на 
державному та регіональному рівнях з урахуванням перспектив розвитку державної 
регіональної політики та створення сприятливих умов для їх розвитку. 

Сучасний зміст економічного оновлення регіонів як явища полягає саме в тому, що 
регіональна соціо-еколого-економічна система здійснює якісний та кількісний перехід від 
однієї до іншої бази зростання з більш вищими показниками стану економічної, екологічної, 
соціальної та управлінської підсистем регіону. Так, наприклад, у «Стратегії розвитку 
Одеської області до 2015 року» визначене таке бачення майбутнього – розвинений регіон з 
високим рівнем життя населення, в якому кожна людина відчуває себе всебічно захищеною і 
впевненою в майбутньому своїх дітей, має вільний доступ до усіх соціальних благ і 
культурних надбань народу. Головною метою Стратегії є досягнення європейських 
стандартів життя населення та динамічного розвитку територіальної громади на основі 
визначених пріоритетів та консолідації зусиль влади, бізнесу і громадськості на їх реалізації. 
Проте, в Стратегії відсутні практично всі рекомендовані розділи, наприклад, описова 
частина, ретроспективний аналіз соціально-економічних показників і конкретний план дій 
реалізації стратегії ті інші. При розробці «Стратегії економічного та соціального розвитку 
Миколаївської області на період до 2015 року» зроблено аналіз динаміки основних 
показників економічного потенціалу області. Основною метою Стратегії є створення умов 
для підвищення конкурентоспроможності області в цілому, міст, районів, забезпечення 
сталого розвитку на сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва та 
зайнятості населення. В Стратегії відмічається, що виконання зазначених завдань дасть 
можливість забезпечити динамічний збалансований розвиток області, наблизити рівень 
життя населення до європейських стандартів та створити умови для посилення економічної 
активності в усіх містах і районах області, що сприятиме поступовому пом’якшенню 
диспропорцій, зменшенню ризиків утворення депресивних територій, та захистить 
суспільство від значних витрат на відновлення належних умов їх життєдіяльності. При 
розробці «Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року» 
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зроблено аналіз динаміки основних соціально-економічних показників області й SWOT-
аналіз. Сформульована така стратегічна ціль розвитку області на період до 2015 року: 
досягнення високого рівня добробуту, якості та безпеки життя населення, досягнення чого 
можливе лише в разі наявності ефективної та збалансованої економіки, а також дієвої влади. 
Головною метою Стратегії є перехід на інноваційну модель сталого розвитку Херсонської 
області для забезпечення високої якості життя населення через динамічний розвиток 
територіальних громад, консолідацію зусиль громадськості, бізнесу, науки та влади для 
ефективної реалізації визначених пріоритетів [1, c. 207]. 

Разом з тим, відмітимо, що жодна з розглянутих регіональних стратегій соціально-
економічного розвитку не має розробленої системи індикаторів для оцінки і контролю 
виконання стратегічного плану, а також в цих документах зовсім не застосовувалися 
економіко-математичні методи, не було проведене моделювання сценаріїв соціально-
економічного розвитку регіонів на майбутнє. 

В умовах фінансово-економічної кризи, виникає потреба подальшого ретельного 
аналізу регіональних стратегій розвитку та визначення нових домінантних напрямів 
соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я в умовах подолання кризи та 
подальшого поступового зростання. 

Концептуальні напрямки економічного та соціального розвитку Причорномор’я 
передбачають істотне пом’якшення назрілих соціально-економічних диспропорцій, 
досягнення збалансованої економіки з чітко вираженою соціальною орієнтацією і 
рекреаційним значенням регіону в загальнодержавному поділі праці. Найбільш повно 
економіко-соціальний потенціал може бути реалізований за рахунок: 

- більш раціонального комплексного використання наявних природних ресурсів і 
економічних передумов при безумовній перевазі соціально-економічних критеріїв розвитку 
господарства; 

- зниження енергоємності- та ресурсомісткості виробництва; 
- впровадження науково-обґрунтованої системи ведення сільського господарства 

на зрошуваних землях, покращання структури сільськогосподарського виробництва для 
задоволення потреб населення і рекреантів в екологічно чистій продукції; 

- забезпечення соціальних гарантій населення [2, c. 207]. 
Сталий розвиток регіону характеризується його можливістю забезпечувати позитивну 

динаміку соціально-економічних показників, рівня і якості життя населення, 
використовувати з цією метою інноваційні чинники і умови, у тому числі збалансоване 
відтворення соціального, економічного, природно-ресурсного потенціалів. Таким чином, 
стратегічні напрями сталого розвитку регіону визначаються: 

- формуванням нових підходів до політики сталого розвитку регіону; 
- забезпеченням сталого розвитку регіону через зростання рівня і якості життя 

населення; 
- забезпеченням інтеграції між освітою, науково-технологічною сферою та 

виробництвом у регіоні для задоволення попиту національної економіки на 
високотехнологічну продукцію; 

- ефективний захист внутрішнього ринку регіону від недоброякісного імпорту, 
який завдаватиме шкоди регіональним виробникам, здоров’ю людей та природному 
середовищу регіону; 

- збільшення частки споживання товарів регіональних товаровиробників у 
загальному обсязі внутрішнього споживання. 

Основою сучасного регіонального управління стають інноваційні підходи до 
управління, відносно яких увесь комплекс управлінських рішень має бути направлений на 
головну стратегічну ціль – підвищення якості життя населення регіону; розвиток як 
традиційних галузей регіону, так і розвиток інноваційних технологій; реалізація на 
регіональному рівні пріоритетних національних проектів з адаптацією державної політики, 
програм і економічних моделей сталого розвитку до регіональних умов; вироблення 
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економічної стратегії при активній взаємодії органів державної влади для досягнення 
якісного економічного зростання як одного з найважливіших показників сталого розвитку 
регіону. 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
совместно с Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 

приглашают принять участие в  
Международной научно-практической конференции: 

«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

которая состоится  в г. Монреаль, Канада 
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ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  
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Секция 8. Математические методы в экономике. 
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
Секция 10.Экономика права. 
Секция11. Экономика туризма. 
Секция12. Менеджмент. 
Секция13.Маркетинг. 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных 
заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, 
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учреждений, все заинтересованные лица. 

ККооннттррооллььнныыее  ддааттыы  ккооннффееррееннццииии::  
Дата проведения конференции 28 НОЯБРЯ 2014 г. 
Последний срок представления материалов 27 ноября 2014 г. (включительно) 
Срок выхода из печати сборника 15 декабря 2014 г. 

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Рабочие языки конференции: английский, немецкий, французский, русский, 

украинский и другие. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и 

разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте conf.at.ua 
Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Канады. 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
совместно с издательством Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

приглашают принять участие в  
Международной научно-практической конференции: 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ : ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ», 
которая состоится  в г. Нюрнберг, Германия 

19 ДЕКАБРЯ 2014 года 
ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  

Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Экономика и управление предприятием.  
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.  
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система. 
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. 
Секция 8. Математические методы в экономике. 
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
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ККооннттррооллььнныыее  ддааттыы  ккооннффееррееннццииии::  
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Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и 
разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте conf.at.ua 

Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства 
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Humanities (CPCI-SSH). 
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