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THE CONTRIBUTION OF ECONOMIC PROMOTION TO A COUNTRY’S 
OVERALL ECONOMIC PERFORMANCE – THE CASE OF SLOVENIA 

 
Introduction 
The economic situation in Slovenia and certain other European countries 

remains severe. One of the reasons for this is the current economic crisis, which 
continues to affect their economy. This is particularly the case with Slovenia, which 
is facing certain economic problems. Foremost among them is the increased 
unemployment (see figure 1), which negatively impacts both the economic and social 
situation in Slovenia. Additional measures are therefore needed to promote 
employment and social inclusion of unemployed people. These measures are also 
needed to prevent the migration of people from Slovenia to other countries (mainly in 
Europe and North America) to overcome the current economic crisis. However, these 
and certain other measures may not eliminate all the negative consequences of 
economic mismanagement in Slovenia. 

 

 
Figure 1: Unemployment in Slovenia 

Source: [1]. 
 
Economic promotion 
Economic promotion is very important for a small open economy like Slovenia 

[2, p. 135]. There are several reasons for this. One of them is the positive contribution 
of economic promotion to a country’s overall economic performance (in terms of 
achieving certain economic goals such as reducing unemployment), all the more in 
times of economic crisis like the current one. However, it is not a panacea for 
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economic mismanagement, which is one of the main reasons for the current economic 
crisis in Slovenia and certain other European countries. Additionally, economic 
mismanagement is also one of the main reasons for the emerging social crisis in these 
countries, which already have adverse effect on their economy (in terms of lower 
demand, etc.). This has increased the risk of social unrest in these countries [3, pp. 
14–16]. Economic promotion is therefore very important to improve their economic 
and social situation. Generally, economic promotion may positively contribute to: 
— an increase in foreign trade (i.e., export and import of goods and services), 
— an increase in the number of trading goods and services, 
— an increase in the number of exporters and importers, 
— an increase in the number of trading partners, 
— an increase in foreign investment, 
— an increase in the number of foreign investors, 
— an increase in economic growth, 
— an increase in economic security, 
— an increase in employment and 
— an increase in competitiveness. 

Economic promotion is a matter of national interest. This is particularly the 
case with Slovenia, whose economy is still in recession (see figure 2). One of the 
reasons for this is the failure to address the current economic crisis because of the 
ongoing economic mismanagement. However, the situation is improving. 

 

 
Figure 2: Gross domestic product in Slovenia and its three main trading partners 

Source: [4]. 
 
Economic promotion as one of the main tasks of economic diplomacy 
Economic promotion is one of the main tasks of economic diplomacy [5, pp. 

6–9]. There are several reasons for this. One of them is the positive contribution of 
economic diplomacy to the achievement of certain economic goals such as increasing 
exports. This is one of the reasons that economic diplomacy is becoming increasingly 
important for countries whose economic growth is driven by exports, as is the case 
with Slovenia. Increasing exports is therefore very important to improve the overall 
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economic performance. To achieve this, additional measures are needed, such as the 
promotion of cooperation between companies in entering foreign markets. 

Conclusion 
Economic promotion is very important for Slovenia and certain other countries, 

particularly those who are facing similar economic problems as Slovenia. One of the 
reasons for this is the positive contribution of economic promotion to a country’s 
overall economic performance, especially in times of economic crisis like the current 
one. 
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ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
 

В умовах посилення інтеграції економіки України у світову економічну 
систему питання зовнішньоекономічної безпеки набуває все більшої 
актуальності. Зовнішньоекономічна безпека полягає в мінімізації збитків 
держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників, створенні 
сприятливих умов для розвитку економіки шляхом її активної участі у 
світовому розподілі праці, відповідності зовнішньоекономічної діяльності 
національним економічним інтересам [1]. Підвищення ефективності 
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зовнішньоекономічної діяльності України однаково залежить від активізації 
економічного співробітництва на західному і східному векторах.  

Перспективи співробітництва України в рамках ЄС та ЄЕП визначаються 
можливостями збільшення обсягів товарного експорту з України, 
диверсифікації українського експорту за умов підвищення 
конкурентоспроможності продукції [2]. При цьому формування пріоритетів та 
стратегічних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності нашої країни 
має відбуватися з урахуванням критеріїв економічної безпеки. 

Для оцінки зовнішньоекономічної безпеки України застосуємо 
методичний підхід, пропонований Методикою розрахунку рівня економічної 
безпеки [3]. Результати розрахунку індикаторів зовнішньоекономічної безпеки 
дозволили оцінити ступінь відповідності показників міжнародної торгівлі 
України критеріям економічної безпеки та виявити низку негативних тенденцій 
у цій сфері. Так, частка імпорту у внутрішньому споживанні держави істотно 
перевищує порогове значення (30%), зокрема у 2011 р. – майже вдвічі (табл.1). 
Єдиний індикатор, значення якого не перевищує межі допустимих значень 
(25%) - частка імпорту продовольства у внутрішньому споживанні держави. 
Питома вага провідної країни-партнера (Росії) була найнижчою у 2008 р. і 
поступово зростала  до 32,4% у 2011 р., що перевищило порогове значення 
цього показника (30%) і свідчить про загрозу зовнішньоекономічній безпеці 
України через залежність від зовнішньоторговельної політики Російської 
Федерації.   

Таблиця 1  
Динаміка індикаторів зовнішньоекономічної безпеки України у 2008-2012 рр. 

Роки Індикатор 2008 2009 2010 2011 2012 
Частка імпорту у внутрішньому споживанні 
держави, % 56,3 45,8 53,1 59,4 53,3 

Частка імпорту продовольства у 
внутрішньому споживанні держави, % 4,25 4,98 5,0 4,56 4,7 

Питома вага провідної країни-партнера в 
загальному обсязі зовнішньої торгівлі, % 23,05 25,5 31,8 32,4 29,3 

Питома вага сировинних та низько-
технологічних товарів у загальних обсягах 
експорту, % 

67,4 68,4 66,6 68,7 65,4 

Коефіцієнт покриття імпорту експортом 0,78 0,87 0,85 0,83 0,81 
Відношення обсягу експорту до ВВП, % 35,3 33,9 38,0 42,0 39,1 
Відношення обсягу імпорту до ВВП, % 45,1 38,8 44,9 50,7 48,1 

Розраховано за: [4-6]     
Для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України з точки зору 

економічної безпеки особливо слід враховувати географічний фактор. Зокрема, 
проблему надмірної залежності зовнішньої торгівлі від Росії, яка є домінуючим 
постачальником в Україну деяких стратегічних товарів, насамперед критичного 
імпорту, та споживачем значних обсягів вітчизняної продукції, слід вважати 
серйозною загрозою національній економічній безпеці [1]. 

Питома вага сировинних та низькотехнологічних товарів у загальних 
обсягах експорту не повинна перевищувати 40% [3]. Проте, упродовж 2008-
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2012 рр. значення цього показника істотно перевищувало порогове значення, а 
у 2012 р. дещо зменшилося і становило 65,4%. Разом з тим, структура експорту 
України залишається неефективною, частка високотехнологічних товарів в 
експорті у 2012 р. становила лише 6,8%, що свідчить про їх низьку 
конкурентоспроможність на міжнародних ринках. 

Сьогодні Україна відноситься до держав з надмірним рівнем відкритості 
економіки, про що свідчать показники відношення експорту (імпорту) до ВВП. 
Зокрема, коефіцієнт імпортної залежності у 2011 р. перевищив порогове 
значення (30%) і становив 50,7%. Рівень відкритості економіки України, який 
розраховується як відношення зовнішньоторговельного обороту до ВВП, у 2012 
р. становив 87,2%. Зауважимо, що за нашими розрахунками в Польщі рівень 
відкритості економіки становить 72%, а в розвинених європейських країнах цей 
показник майже удвічі менший і не перевищує 50% (Великобританія – 42,9%, 
Франція – 43,6%) при позитивному сальдо зовнішньої торгівлі. Це свідчить про 
ефективність політики протекціонізму, яка реалізується в розвинених країнах 
ЄС, та її позитивний вплив на зовнішньоекономічну безпеку. 

В Україні, поряд з проблемою надмірної відкритості економіки, існує 
істотна загроза для виробничої та фінансової сфер життєдіяльності внаслідок 
перевищення обсягів імпорту над експортом, що обумовлює недостатнє 
надходження валютних коштів в економіку та нездатність забезпечити 
закупівлю стратегічних імпортних товарів на належному рівні. Про вплив цієї 
загрози свідчить значення коефіцієнта покриття експортом імпорту упродовж 
досліджуваного періоду, яке не відповідало критеріям економічної безпеки - 
було меншим за одиницю. 

Наслідки дії дестабілізуючих чинників, що виникають в процесі 
зовнішньоекономічної діяльності, негативно впливають на теперішній стан та 
подальший розвиток економіки України, зумовлюють необхідність 
застосування системи заходів державними органами влади. Поняття управління 
зовнішньоекономічною безпекою охоплює такі елементи: визначення загроз, 
вибір критеріїв та показників їх виміру, розрахунок порогових значень та 
відхилень, виявлення потенційно можливих наслідків відхилень, дослідження 
та прийняття ефективних заходів протидії цим загрозам [7].  При цьому, на 
кожному з цих етапів необхідно враховувати інституціональну складову 
зовнішньоекономічної безпеки, яка проявляється дією сприятливих і 
загрозливих чинників в результаті формування певних «правил гри» на 
зовнішніх ринках.  

Процес європейської інтеграції України потребує також удосконалення та 
приведення до стандартів ЄС інституціонального забезпечення не лише 
міжнародної торгівлі, а й сфери промислового виробництва, що сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів на європейських 
ринках. Зокрема, досить жорсткі вимоги висуваються в ЄС до якості 
продовольчої продукції. Тому, поряд з оцінкою показників імпорту 
продовольства та частки сировинних товарів в експорті, необхідно оцінювати 
частку продовольчих товарів в експорті, що дозволить певною мірою оцінити 
міжнародну конкурентоспроможність українських підприємств харчової 
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промисловості та відстежувати вплив зміни норм і правил технічного 
регулювання на структуру експорту.   
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ВЛИЯНИЕ ИННОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ 

 
Иностранные инвестиции в российскую экономику составляют 

незначительную часть. Актуальность использования в экономике России 
иностранных инвестиций очевидна. Россия стремится к открытости экономики, 
повышению конкурентоспособности российских предприятий на 
международном рынке, к завоеванию доверия. Приток иностранного капитала в 
Россию может помочь изменить сложившуюся сегодня ситуацию в экономике. 
Иностранные инвесторы могут привнести с собой новую, более высокую 
культуру бизнеса. Сложившийся инвестиционный климат в России 
сформировал определенное отношение и поведение иностранных инвесторов 
на российском рынке. Иностранные инвесторы обладают более свободным 
выбором, чем отечественные инвесторы, в месте приложения своего капитала. 
За годы реформ, проводимых в России, экономика страны стала во многом 
зависеть от иностранных инвестиций. 

В качестве иностранных инвестиций могут быть все виды имущества и 
имущественных прав, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты 
предпринимательской деятельности для получения прибыли. Кроме этого 
могут быть права на результаты интеллектуальной деятельности, которые 
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вкладываются иностранными инвесторами в объекты предпринимательской 
деятельности, в результате чего тоже можно получить прибыль.  

Для российской экономики привлечение иностранного капитала является 
стратегической задачей при решении вопроса развития экономики. При этом 
приоритетное значение имеют прямые инвестиции, которые могут обеспечить 
доступ к финансовым ресурсам, современным технологиям, управленческим 
навыкам, инновационным товарам и услугам. Прямые инвестиции напрямую 
способствуют повышению конкурентоспособности российской экономики, ее 
устойчивому росту, который влечет за собой повышение уровня жизни 
российских граждан. Из этого можно сделать вывод, что создание в стране 
благоприятных условий для увеличения притока иностранных инвесторов 
является одним из приоритетных направлений государственной экономической 
политики в России. [5] 

За последние годы в России произошли существенные изменения в 
области развития инвестиционного законодательства, которые должны 
способствовать улучшению инвестиционного климата. В экономически 
развитых страх, таких как Германия, США, Франция и т.д., не было издано 
специальных законов об иностранных инвестициях. В этих странах действуют 
одинаковые нормы, как для национальных инвесторов, так и для иностранных. 
Права у всех одинаковые. Нами создано для иностранных инвесторов 
отдельное законодательство с целью увеличения количества привлечения 
иностранных инвестиций, что обусловлено необходимостью развития нашей 
промышленности и экономики в целом. 

Инвестиции иностранных и российских инвесторов предназначены в 
конечном итоге для развития российских предприятий, производства, 
увеличения производственных мощностей. Без привлечения отечественного 
частного капитала и вливания в российскую экономику иностранных 
инвестиций сегодня не обойтись. Поэтому данная проблема является 
актуальной. В тоже время существуют определенные проблемы. Иностранные 
инвесторы хорошо понимают, что вложив свои финансы в российские 
предприятия, можно получить хорошие прибыли, но их настораживает боязнь 
потерять свой капитал из - за непредсказуемости нашего рынка. Вопрос 
предсказуемости и непредсказуемости рынка является сложным. Многие 
трейдеры давно ведут споры по вопросу можно ли предсказать рынок, строят 
прогнозы поведения рынка. Это можно объяснить тем, что намерения 
участников рынка различны в силу разных причин и целей совершения сделок. 

Иностранные инвесторы, вкладывая деньги в российские предприятия, 
преследуют долговременную цель создания в России цивилизованного 
общества с высоким уровнем жизни населения. Но не всегда российские 
общественные интересы совпадают с интересами иностранных инвесторов. 
Поэтому необходимо решать такую задачу, которая позволила бы привлечь 
иностранный капитал и в тоже время не лишить полностью владельцев этого 
капитала собственных мотиваций, направляя последних на благо общественных 
целей. Для этого необходимо заниматься совершенствованием федеральных 
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программ привлечения иностранных инвестиций и способствовать их 
реализации. 

Можно рассмотреть пример Франции. Там отношение к иностранным 
инвесторам благожелательное. Инвестирование разрешено почти во всех 
сферах экономики, за исключением стратегических направлений (разведка 
недр, добыча полезных ископаемых, фармацевтическая промышленность). 
Иностранные инвесторы получают беспрепятственно разрешение на вложение 
инвестиций. Но здесь есть ограничение. Инвестиции вносятся в таком размере, 
чтобы не создался иностранный контроль  над какой-либо отраслью экономики. 
Франция имеет не одинаково экономически развитые районы. Если инвесторы 
вкладывают свои инвестиции в экономически отсталые районы, то они 
пользуются субсидиями французского правительства, кредитами на более 
льготных условиях, имеют определенные налоговые льготы. [4] 

Чтобы российская экономика развивалась устойчива необходимо 
перестраивать ее на инновационный путь развития. Для этого необходимо в 
стране развивать инновационно-инвестиционные процессы. Современная 
инновационная экономика должна основываться на новых знаниях, восприятии 
передовых идей, готовности внедрения и использования научных достижений 
на предприятиях, в виде нового современного оборудования, технологий и 
нанотехнологий. При этом необходимым условием развития экономики могут 
являться значительные объемы инвестиций как отечественных так иностранных 
инвесторов. Уровень конкурентоспособности предприятий и экономики страны 
в значительной степени определяется качеством кадров имеющихся в стране, 
уровнем их профессионализма и возможности творить и создавать новое – 
инновационное, которое востребовано на рынке потребителей. [1] 

Сегодня Россия находится на этапе становления и развития экономики, 
адаптированной к мировому рынку. В стране идет процесс формирования 
консалтинговых центров, предназначение которых – быть посредниками между 
государством и частным капиталом. Есть определенный негативный опыт в 
этой области, вызванный плохой организационной и координационной 
деятельностью государственных структур, наличием высокой коррупции в этом 
секторе. При этом наблюдается недостаточная поддержка государством 
предпринимательских структур в сферах социальной, инновационной, научной. 
Поэтому усилия по развитию и внедрению в России государственно-частного 
партнерства в большинстве своих случаев являются малопродуктивными. Как 
показывает международный опыт, то совместное сотрудничество частного и 
государственного секторов в области инвестирования проектов привлекает 
внимание большого числа общественности. В тоже время это способствует 
развитию и росту инвестиционной и инновационной активности, т.е. развитию 
и формированию инновационно-инвестиционных процессов [2]. 

В России необходимо проводить работу по созданию инновационных 
проектов государственного значения. Такие проекты должны быть направлены 
на разработку современных малоотходных, безотходных технологий и 
нанотехнологий, с целью оказания помощи российским производителям для 
усиления конкурентных преимуществ выпускаемой продукции для внутреннего 
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и внешнего рынков. Эти проекты должны быть ориентированы на взаимоувязку 
ресурсов, исполнителей и сроков осуществления проекта. Выполнение таких 
проектов должно основываться на прикладных научных исследованиях, 
опытно-конструкторских и технологических разработках, направленных на 
разработку, выпуск и вывод на рынок новой продукции. Такие проекты должны 
решать ключевые задачи повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции через снижение издержек производства за счет ресурсо- и 
энергосбережения; увеличения доли продукции высокой степени переработки; 
повышение использования сырьевой базы; обеспечение гибкости производства 
[3]. 

В заключение можно сделать следующий вывод, что большое значение 
имеет, какие инструменты инвестиционной политики будут применяться. От 
правильности выбора таких инструментов зависит эффективность проводимой 
инвестиционной политики и ее результативность. Необходимо постоянно 
заниматься совершенствованием различных федеральных программ, 
направленных на привлечение иностранных инвестиций в российскую 
экономику и разрабатывать механизмы, способствующие их реализации. 
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Важливою сферою функціонування господарського комплексу України є 

будівельна галузь, від якої залежить ефективність розвитку економіки країни та 
діяльність інших галузей. Так, будівельні підприємства реалізують основний 
капітал значної частини інвестицій в усіх галузях виробничої сфери та 



 17

інфраструктури; створюють значну кількість робочих місць; споживають 
продукцію багатьох галузей господарського комплексу; сприяють вирішенню 
соціальних проблем країни. 

Останніми роками, функціонування підприємств будівельної галузі 
характеризується суперечливими тенденціями, зокрема, обсяги будівельних 
робіт у жовтні 2013 р. скоротилися на 24,3% відносно жовтня 2012 р. [1, с. 13]. 

Разом з цим будівельна галузь може мати значний потенціал, середня 
світова доля будівельної галузі у структурі ВВП становить 13,4%, в той час, як 
в України складає всього 3% [2, с. 6].  

Будівельна галузь залежить від змін фінансового ринку, стратегій та змін 
в розвитку соціальної та економічної політики держави. Будівельна галузь 
однією з перших відчула наслідки світової фінансової кризи, які визначили 
зменшення інвестицій у житлове будівництво у 2009 р. на 49,2% порівняно з 
2008 р. У період 2010-2012 рр., інвестиції у житлове будівництво поступово 
збільшувались і досягли докризового рівня (див. табл.) [3, 4].  

Показник, у відсотках до загального обсягу інвестицій в основний 
капітал, свідчить про недостатньо значну інвестиційну активність у цій сфері. 
Протягом 2008-2012 рр. цей показник коливається від 11,9% до 18,6%. Звертає 
увагу, що в 2012 р. цей показник нижче рівня 2008 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво 

Роки 
Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

Базовий 
індекс 

(2012/2008) 
Інвестиції у житлове 
будівництво, млрд. грн. 35,53 18,05 28,00 28,41 36,42 1,02 

У % до загального 
обсягу інвестицій в 
основний капітал 

15,2 11,9 18,6 13,6 13,8 0,91 

У 2012 р., порівняно з 2008 р. рівень прийнятого в експлуатацію житла 
збільшився на 2%, що не може розглядатися, як суттєве зростання (див. рис.1) 
[3, 4].  

 
Рис. 1 Прийняття в експлуатацію житла за 2008-2012 рр., тис.м2 

 
Протягом останніх п’яти років, найнижчим цей показник був у 2009 році, 
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що також обумовлено негативним впливом фінансово-економічної кризи, 
значним спадом рівня будівництва та як наслідок прийняття в експлуатацію 
житла в 2009р. на 39% порівняно з попереднім (2008р.). 

Встановлено, що, більшість введеного в експлуатацію житла 
здійснюється в міських поселеннях, поряд з цим, темпи міського будівництва 
знизились, що пов’язано, з високими цінами на нове житло та низькою 
платіжною спроможністю населення. Показник введеного житла в сільських 
поселеннях збільшився на 12% у 2012 р. в порівнянні з 2008 р., що свідчить 
про, зростання пріоритетності та важливості будівництва в сільській місцевості. 
Проте фактичний рівень введеного в експлуатацію житла, є несуттєвим.  

Житлове будівництво характеризується значним географічним 
дисбалансом між Києвом, Київської областю та іншими регіонами. Так в 2012 
р. (див. рис. 2) частка Києва та Київської області склала 24,84% від загального 
обсягу, за ними з великим запізнюванням йде Одеська область, Автономна 
Республіка Крим, Львівська, Івано-Франківська області. Східні: Донецька та 
Харківська області загалом складають лише 6,75% від загального обсягу. Це 
пов’язано з тим, що в Києві, Київській області та західних регіонах значні 
інвестиції в основний капітал будівництва. 

У 2011-2012 р. найбільша кількість житла в Україні була введена в 
експлуатацію в Києві та Київській області. Це було пов’язано з реформами в 
рамках дозвільної системи в будівництві, а саме зі спрощенням процедури 
введення в експлуатацію житла, а також з зростаючим попитом на ринку 
нерухомості в рамках проведення футбольного чемпіонату «ЕВРО-2012».  

 
Рис. 2. Прийняте в експлуатацію житло за регіонами в 2012 р., % [4] 
 
Разом з тим, 24,84% (рис. 2) прийнятого в експлуатацію житла в Києві та 

Київській області припадає 10,04% населення країни, в той самий час як 28,33% 
(рис.2) прийнятого в експлуатацію житла в 14 областях країни припадає на 
46,14% населення (рис.3). Це свідчить про значний дисбаланс в прийнятті в 
експлуатацію житла між столицею країни та іншими областями, пов’язано це з 
більшим розвитком будівельної галузі, різним рівнем доходів населення в 
столиці і регіонах і, як наслідок, платоспроможність населення та інвестиціями 
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в будівельну галузь в столиці. 

 
Рис. 3. Розподіл по чисельності населення за регіонами в 2012 р., % [5, с.4] 

 
Світова фінансова криза в 2008 р. призвела в будівельній галузі України 

до зниження купівельної спроможності населення, зростання цін та обмеження 
іпотечного кредитування. Цей спад був на протязі 2009-2010 р. Брак обігових 
коштів змусив забудовників скорочувати обсяги робіт, зупиняти будівництво 
об’єктів, у тому числі з високим рівнем будівельної готовності. Тільки в 2011 р. 
пішло зростання обсягів будівництва і в 2012 р. показники вийшли на рівень 
2008 р., іноді з деяким перевищенням. 

Будівельна галузь, сьогодні, характеризується значним рівнем 
конкуренції серед будівельних компаній, невизначеністю обсягів інвестицій у 
будівництво, скороченням кредитування, малим платоспроможним попитом 
населення на житло та інші послуги будівельних компаній, географічним 
дисбалансом між житлом яке приймається в експлуатацію в Києві і області та 
іншими регіонами країни. 

Для подолання визначених вище проблем та укріплення позитивних 
тенденцій розвитку будівельної галузі можна висловити такі попередні 
пропозиції. Пріоритетними напрямками є відновлення та збільшення 
кредитування об’єктів господарської діяльності для подальшого фінансування 
будівельних проектів, скорочення тривалості будівництва об’єктів за 
допомогою більш ефективних моделей управління будівельними 
підприємствами, дотримання термінів здачі готових будівель в експлуатацію, 
забезпечення беззбитковості та нормальної рентабельності підприємств 
будівельної галузі, використання досягнень науково-технічного прогресу та 
сучасної техніки і матеріалів.  

За цих умов потрібен якісно новий підхід до визначення та реалізації 
стратегій управління і ефективності функціонування будівельних підприємств 
та будівельного комплексу в цілому. Вважаємо, одним з таких підходів 
стратегічне управління логістичною інфраструктурою будівельних 
підприємств, яке ґрунтується на якісному інформаційно-аналітичне 
забезпеченні. 
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ДЕЯКІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 
 

Конкурентоспроможність економіки промислово розвинутих держав 
значною мірою визначається рівнем технологічного розвитку їх 
інфраструктурних складових, зокрема системою енергозабезпечення. 
Об’єднана енергетична система (ОЕС) України має достатні для покриття 
поточного попиту генеруючі потужності та досить розвинуту мережу 
електропередачі. Водночас, в системі енергозабезпечення накопичено багато 
проблем, які гальмують її розвиток і потребують нагального розв’язання. 

Однією з важливих проблем є оптимізація структури енергетичного 
балансу держави шляхом заміщення традиційних видів палива іншими видами, 
насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії та вторинними 
енергетичними ресурсами. Збільшення у перспективі частки виробництва 
електроенергії на основі альтернативних джерел енергії потребує вирішення 
проблем оптимізації спільної роботи централізованої та локальних 
енергосистем. 

Перспективна модель ринку електроенергії передбачає активну участь у 
режимах роботи енергосистеми так званих «кваліфікованих споживачів», що 
здатні реалізувати концепцію управління попитом на енергію, брати участь у 
регулюванні частоти та напруги ОЕС. 

В балансі потужності маневрених і регулюючих потужностей 
енергосистеми України виник дефіцит. Частка ГЕС у загальному балансі 
потужностей не перевищує 9%, коли оптимальним для підтримки необхідного 
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рівня маневрових потужностей вважається 15% [1]. Нестача в Україні 
маневрених потужностей змушує для регулювання добових графіків 
електричного навантаження використовувати великі енергоблоки, що є 
неефективним як з точки зору втрати експлуатаційного ресурсу блоків, так і 
використання первинних енергоресурсів. Так за рік відбувається приблизно 
3600 зупинок блоків теплових електростанцій [2]. 

Розміщення українських електромереж не дозволяє забезпечити 
повноцінний перерозподіл між регіонами, де є надлишок електроенергії. Тому 
більшість напрямків передачі електроенергії між регіонами України працюють 
на межі забезпечення стійкості енергосистеми, що знижує її надійність, 
ускладнює регулювання графіку навантажень. 

Лібералізація ринків електроенергії та розширення обсягів торгівлі 
потребують поглибленої інтеграції та синхронізації енергосистем, що у свою 
чергу обумовлює нові (підвищені) вимоги до надійності їх функціонування та 
підвищення якості електроенергії. Удосконалені мережі електропередачі і 
суміжні інформаційні технології складуть основу енергетичних систем XXI ст., 
що отримали назву Smart Grid або «інтелектуальна енергетична система». Нова 
енергетична система являє собою електричні мережі, що задовольнятимуть 
вимоги щодо енергоефективного та економічного функціонування 
енергосистеми за рахунок скоординованого управління і за допомогою 
сучасних двосторонніх комунікацій між елементами електричних мереж, 
електричними станціями та споживачами [3; 4]. 

Для сучасних процесів планування у ринкових економіках характерні 
залучення широкого кола зацікавлених учасників з приватного сектору та 
громадськості, переорієнтація ролі держави у бік координуючих, регуляторних 
функцій та обмеженого фінансового стимулювання, бажано непрямого, через 
диверсифіковані джерела і, натомість, – паритетне залучення коштів 
приватного сектору на стадіях демонстрації та впровадження новітніх 
технологій, тобто на тих ланках інноваційного ланцюга, які сприяють 
отриманню кінцевого результату. 

Світовий досвід доводить, що вирішення викладеної проблеми 
здійснюється у сучасній організаційно-економічній формі державно-приватного 
партнерства щодо впровадження та поширення пріоритетних інноваційних 
технологій – технологічних платформах [5]. Враховуючи відсутність такої 
практики в Україні, необхідно розробити Державну цільову програму 
«Інтелектуальна енергетична система України». 

Можливий підхід до розвитку концепції інтелектуальної енергетичної 
системи в Україні повинен враховувати наступні положення. 

1. Проблема розвитку вітчизняної електроенергетики виходить за рамки 
галузевої програми і розглядається як національна інноваційна програма у 
взаємодії з іншими національними проектами та програмами. 

2. Основна стратегічна мета розвитку галузі - принципова, якісна зміна і 
розвиток інтелектуально–технологічного потенціалу вітчизняної 
електроенергетики.  
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3. Технологічна платформа на базі концепції інтелектуальних 
енергетичних систем як елемент інноваційної інфраструктури має забезпечити 
формування довгострокового вектора розвитку та пов’язати між собою наукові 
дослідження, бізнес-проекти, громадські й державні інтереси. 

4. Ідеологія і концептуальна основа інтелектуальних енергетичних систем 
повинні забезпечити спадкоємність розвитку електроенергетики та визначатися 
рівнем наявного організаційно-економічного, технологічного і ресурсного  
потенціалу і досяжністю. 

Для вирішення означеної проблеми можуть бути запропоновані наступні 
можливі варіанти її розв’язання: 

1) моніторингу реалізації відповідних зарубіжних технологічних 
платформ та точкового впровадження окремих інформаційних технологій у 
сфері енергозабезпечення; 

2) розвитку існуючих та створення нових локальних інтелектуальних 
енергетичних систем в рамках існуючих галузевих програм; 

3) розробки та реалізації окремої комплексної національної програми 
розвитку електроенергетики країни на базі концепції інтелектуальних 
енергетичних систем («Інтелектуальна енергетична система України»). 

Останній варіант являється найбільш перспективним, оскільки 
передбачає модернізацію електроенергетики країни, що задовольнятиме сучасні 
вимоги щодо якості та надійності електрозабезпечення споживачів. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що процес 
формування інтелектуальної енергетичної системи потребує комплексної 
системи заходів та використання нових методів прогнозування, планування 
впровадження перспективних технологій в різні сфери економіки. Для 
вирішення організаційно-економічних проблем при модернізації 
електроенергетики потрібно об’єднати зусилля різних міністерств, комітетів, 
агентств, діяльність яких спрямована на регулювання та розвиток 
інфраструктури, електроенергетики та інформатизації процесів в 
енергетичному секторі економіки. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ м. КИЄВА 

 
Сьогодення сучасного міста важко уявити без стабільного 

функціонування транспортного комплексу. Міський транспорт та міські шляхи 
ототожнюють із системою кровоносних судин, функція якої полягає в 
забезпеченні життєдіяльності мегаполіса. 

Найголовнішою передумовою ефективного функціонування міського 
громадського транспорту є кількість і технічний стан рухомого складу. У 
столиці України функціонує розвинена мережа громадського пасажирського 
транспорту. Перевезення пасажирів здійснюється практично всіма його видами: 
метрополітеном, трамваями, тролейбусами, автобусами та легковими таксі і 
фунікулером. Зростає автомобільний парк: у м. Києві  налічується понад 1 млн. 
постійно зареєстрованих автомобілів, їхня кількість щороку збільшується. Крім 
того, щодня у столицю заїжджає до 200 тис. автомобілів. 

Щоденно мешканцям Києва транспортні послуги надають 2964 автобуси 
різного класу (361 – звичайний режим, 2603 – режим маршрутного таксі), які 
працюють в звичайному режимі руху та в режимі маршрутних таксі, 406 
тролейбусів, 294 трамвайних вагонів, 645 вагонів метрополітену (3 лінії 
метрополітену, 51 станція), 60 вагонів міської «електрички». 

Транспортна мережа міста охоплює 302 автобусних (з них: 70 в 
звичайному режимі, 232 в режимі маршрутного таксі), 37 тролейбусних, 20 
трамвайних маршрутів. Комунальне підприємство «Київпастранс» об'єднує у 
своєму складі 4 тролейбусні і 3 трамвайні депо, а також 8 автобусних парків. 

Пріоритетне місце в системі транспортних потоків Києва посідає і 
посідатиме надалі метрополітен. 

У відсотковому співвідношенні кількість перевезених пасажирів, 
щоденно в середньому складає: 

Автобусами (в звичайному режимі) – 17,1 %; 
Трамваями – 9,4%; 
Тролейбусами – 14,6 %; 
Автобусами (в режимі маршрутного таксі) – 21,9 %; 
Метрополітеном – 37,0 %. 
В середньому за добу в місті забезпечується перевезення близько 4 млн. 

пасажирів. 
Слід зазначити, що підвищення ролі метрополітену віддзеркалює 

загальносвітові тенденції розвитку міського транспорту. Навіть у столицях 
високорозвинених країн, що тривалий час орієнтувалися на переважний 
розвиток індивідуального автотранспорту, останнім часом було визнано за 
необхідне забезпечити першочерговий розвиток швидкісних видів 
громадського транспорту, зокрема метрополітену. В подальшому пріоритет 
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надаватиметься також розвитку трамвайних ліній, як екологічно чистого виду 
транспорту. Автобус у столиці обслуговує, в основному, самостійні лінії у тих 
частинах міста, де немає інших видів транспорту, а також здійснює підвезення 
мешканців до станцій метрополітену з мікрорайонів. 

Один тільки перелік типів транспорту, які на сьогодні функціонують у 
місті, свідчить про складність та багатогранність транспортної мережі Києва. 

Розширення можливостей транспортного обслуговування киян тісно 
пов'язане з проблемою вдосконалення управління транспортними потоками в 
місті. У м. Києві здійснюється поступовий перехід до впровадження нових 
принципів організації та управління транспортним процесом шляхом 
використання сучасних автоматизованих систем. 

Головним пріоритетом розвитку шляхового господарства м. Києва є 
забезпечення швидкого, зручного та безпечного транспортного сполучення між 
усіма функціональними зонами міста на основі ліквідації диспропорцій між 
пропускною потужністю шляхової мережі та підвищенням інтенсивності руху. 

Особлива увага приділяється пристосуванню вулиць та площ міста для 
потреб людей. Це означає, що триватимуть роботи з розширення тротуарів, 
пішохідних ділянок, здійснюватиметься контроль за рухом транспорту, 
реконструкція та поліпшення обладнання вулиць освітленням, зеленими 
насадженнями, фонтанами. 

Отже, міський громадський транспорт - це складна техніко-економічна 
система. Проблеми міського транспортного комплексу пов'язані зі складним 
процесом ринкових перетворень, що відбуваються в країні. Однак київська 
міська влада усвідомлює, що транспортна послуга є послугою першої 
необхідності, й тому забезпечуватиме її доступність для всіх категорій 
громадян. З іншого боку, київська міська влада сприятиме підвищенню 
ефективності діяльності всіх видів транспорту, адже транспортне 
обслуговування є важливим фактором досягнення соціальної стабільності в 
місті. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ГОСПОДАРСТВА У ХХ ст. 
 

Для розвинених країн науково-технічний прогрес є ендогенним чинником 
економічного розвитку, тоді як для відсталих науково-технічні досягнення 
виступають екзогенним фактором прискореної модернізації. Головною метою 
наздоганяльної модернізації у ХХ ст. була індустріалізація. Успішне її 
проведення насамперед передбачало залучення та імплементацію апробованих 
на практиці техніки та технологій, адже саме вони є провідним фактором 
зростання продуктивності економічних ресурсів та засобом подолання 
«запізнення» економічного розвитку. В умовах браку часу і необхідності 
швидкого подолання економічного відставання найбільш прийнятним способом 
модернізації є використання новітніх ідей, устаткування, технологій, адже 
науково-технічний прогрес є безперервним, складним і досить затратним 
процесом відкриття та використання нових знань і досягнень у господарському 
житті. Завдяки кращим показникам продуктивності та енергоефективності 
відбувається зниження виробничих витрат на одиницю промислової продукції, 
збільшується її випуск та відповідно забезпечується перехід до інтенсивного 
економічного росту.  

Критичний аналіз та історико-економічне узагальнення теоретичного 
обґрунтування ролі технологічних чинників економічного зростання на етапі 
індустріалізації радянської економіки допоміг виявити такі шляхи 
інтенсифікації суспільного виробництва:  

− формування промислової та енергетичної бази розвитку народного 
господарства;  

− створення системи мобілізації трудових ресурсів, забезпечення 
високої продуктивності праці, системи оплати праці, орієнтованої на високий 
рівень нагромадження капіталу;  

− розроблення принципів ефективного розміщення продуктивних сил 
для реалізації переваг суспільної власності в процесі створення матеріально-
технічної бази індустріального суспільства;  

− дотримання відповідності рівня і темпів промислового розвитку та 
розвитку аграрної сфери. 

Обґрунтування напрямів технічної політики та визначення її пріоритетів 
обумовило вивчення питань розширеного відтворення в державній індустрії на 
основі відтворення в усьому народному господарстві загалом, розроблення 
оптимальних пропорцій між виробництвом і споживанням, між соціалістичною 
індустрією та селянським господарством, між розвитком важкої та легкої 
промисловості. Можна виділити такі особливості розроблення принципів 
технічної політики у соціалістичному господарстві:  
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− відсутність обмежень, обумовлених класовими відносинами 
(ефективність визначається економією суспільної праці);  

− плановість;  
− впровадження технічних інновацій спочатку у великій промисловості; 
− концентрація ресурсів на ключових напрямках (у базових галузях);  
− фінансове забезпечення через централізоване нагромадження. 
Дослідження та узагальнення наукових підходів щодо темпів 

економічного зростання дає можливість стверджувати, що перші планові 
спроби мали своє втілення в прогнозах, складених під керівництвом В. Базарова 
та В. Громана. В оцінці перспектив розвитку вони за основу брали так званий 
«метод контрольного зіставлення з довоєнними даними». Під час оцінки темпів 
розвитку переважав крайній мінімалізм. Прихильники так званої теорії 
«затухаючої кривої» темпів економічного зростання наполягали на тому, що 
розвиток радянської економіки високими темпами був можливим лише в межах 
відбудовного періоду. В міру наближення показників розвитку економіки до 
рівня довоєнних, темпи поступово уповільнюватимуться. Критика теорії 
«надіндустріалізації» займала значне місце в працях Е. Квірінга, 
Г. Петровського, М. Скрипника та А. Шліхтера. На їхню думку звуження 
внутрішнього ринку, послаблення сільськогосподарської бази промисловості та 
гальмування технічного прогресу могли призвести до різкого зниження темпів 
розвитку.  

Особливість трактування в радянській економічній літературі та 
державних документах провідної ролі технічного прогресу для забезпечення 
економічного розвитку полягає в наступному: визначення в якості основи 
розширеного соціалістичного відтворення інтенсивного розвитку економіки, 
ключовими факторами якого є підвищення продуктивності праці та 
ефективності суспільного виробництва; обґрунтування ролі технічного 
прогресу як головної умови підвищення продуктивності праці (О. Хромов, 
О. Нестеренко, С. Галуза); розроблення методів вимірювання, аналізу, 
планування та прогнозування науково-технічного прогресу (В. Александрова, 
В. Лисичкін, Ф. Хилюк, В. Чирков, С. Ямпольський). 

Особливостями практичної реалізації взаємодії та взаємозумовленості 
науково-технічного прогресу та соціально-економічного розвитку суспільства 
на основі економічного управління науково-технічним прогресом у 
адміністративно-плановій економіці є:  

− при плануванні розвитку науки й техніки закладався комплексно-
програмний підхід;  

− головним інструментом економічного стимулювання розробок нової 
техніки був централізований розподіл ресурсів;  

− за рахунок державного бюджету покривалась основна частина 
видатків на науково-дослідну та проектно-конструкторську діяльність, що 
давало можливість реалізовувати єдину державну технічну політику;  

− дотримання вимог економічної вигідності створення нової техніки та її 
застосування;  
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− управління науково-технічним процесом на нормативній основі;  
− передумовою впровадження у виробництво нових технологій було 

врахування екологічних аспектів, а технологія, що чинить непоправний 
негативний вплив на навколишнє середовище не вважалась прогресивною. 

В період форсованої індустріалізації народного господарства діяльність 
держави була спрямована на реалізацію моделі прискореного розвитку шляхом 
визначення та підтримки базових галузей у контексті зміни техніко-
економічних укладів, політики імпортозаміщення, залучення зовнішніх 
чинників (капіталу, фахівців, технологій).  

Аналіз впливу виробничої монополізації на уповільнення економічного 
розвитку дає підстави говорити, що цей процес розпочався ще під час реалізації 
перших п’ятирічок, а характерними його рисами були використання ручної 
праці, універсальної техніки та опора на нове будівництво. Базовим ресурсом 
була низькокваліфікована робоча сила, яка утворилась внаслідок перетікання 
трудових ресурсів із села до міста. Цей фактор доводилось враховувати під час 
освоєння нової імпортної техніки. Широкий внутрішній ринок та відсутність 
конкуренції сприяли орієнтації промисловості на впровадження універсальних 
технологій. В цій ситуації акцент робився на кількості, а не якості продукції. В 
самих технологіях не були закладені передумови до постійного оновлення 
асортименту. Нові заводи та фабрики створювались як великі підприємства-
гіганти, монополісти у відповідних галузях. Все це пояснювалось ідеологічною 
складовою, суспільним устроєм та прикладними завданнями, адже при  
централізованому плануванні врахувати потреби великого виробництва було 
легше. Висока монополізація була характерною для цілих галузей, що 
безпосередньо впливало на інтереси керівників міністерств та відомств. 

Стратегічна державна підтримка розвитку галузей, орієнтованих на 
задоволення військових потреб країни, призводила, з одного боку, до 
потужного розвитку важкої індустрії, а з іншого – до уповільнення 
технологічної модернізації у сфері виробництва предметів широкого вжитку. В 
Радянському Союзі досить гострою була проблема диктату замовника над 
виробником, адже в якості першої виступала держава, а другої – народне 
господарство, тобто воно було підпорядковане інтересами розвитку держави, 
зміцнення її військо-промислового комплексу в умовах геополітичної 
нестабільності, а на другому плані – зростання добробуту населення. 

На гальмування науково-технічного прогресу в радянський час мало 
негативний вплив поєднання елементів ринкового механізму із механізмом 
планового господарства. Підприємства прагнули отримати прибуток, однак 
останній залежав від оптової ціни, а основою для її розрахунку слугувала 
собівартість, яка залежала від витрат робочого часу. Отже, чим більші витрати 
праці, тим вищою була собівартість продукції; відповідно планові органи 
встановлювали й вищі оптові ціни. Таким чином, чим вища ціна, тим більшим 
був прибуток підприємств. В той час як науково-технічний прогрес знижує 
витрати праці, а отже й вартісні показники роботи підприємства, і, як наслідок 
– прибуток. Отже, на підприємствах, де впроваджували більш ефективні 
виробничі механізми, погіршувались показники роботи, у тому числі реалізація, 
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продуктивність праці, фондовіддача та рентабельність. 
Орієнтація господарських органів на виконання річних планів, бажання 

вислужитись перед керівництвом партії, прагнення до залагодження поточних 
економічних проблем без розуміння їх причин, вузькість мислення та пріоритет 
тактики над стратегією призводили до гальмування науково-технічного 
прогресу. Генерування наукових знань та технічних ідей, їх втілення в нових 
поколіннях машин та технологій, широке застосування в різних сферах 
людської діяльності є креативним процесом і базується на творчій ініціативі 
окремих індивідів. В умовах радянського адміністративно-командного 
бюрократизованого господарства умови для розвитку ініціативи та 
самостійності, творчої конкуренції, ринкової оцінки ефективності винаходів 
були обмеженими, а найбільшою проблемою було нав’язування шаблонних 
рішень при вирішенні селективних господарських викликів. 

 
Зиновьев И.Ф., д.э.н., профессор 

Крымский экономический институт, г. Симферополь 
Петрова А.Е., к.э.н., доцент 

Академия таможенной службы Украины, г. Днепропетровск 
 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Украина условна разделена на 9 экономических районов, г. Киев и г. 

Севастополь: Донецкий (Донецкая и Луганская области), Приднепровский 
(Днепропетровская и Запорожская области), Северо-Восточный (Харьковская, 
Полтавская, Сумская области), Столичный (Житомирская, Киевская, 
Черниговская области), Центральный (Кировоградская, Черкасская области), 
Подольский (Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая области), Северо-
Западный (Волынская, Ровенская области), Карпатский (Закарпатская, 
Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая), Причерноморский 
(Николаевская, Одесская, Херсонская области, АР Крым). 

Согласно данным государственной статистики каждый из этих 
экономических районов участвуют во внешней торговли (табл. 1). 

Данные экспорта табл. 1. позволяют условно разделить экономические 
регионы на три группы: лидеры с удельным весом более 10% - Донецкий, 
Приднепровский и город Киев; регионы с удельным весом от 5% до 10% - 
Северо-Восточный, Карпатский и Причерноморский, районы с удельным весом 
менее 5 % - все остальные районы и город Севастополь. 

Данные импорта табл. 1 позволяют также условно разделить 
экономические районы на три группы: безусловным лидером является город 
Киев с удельным весом более 40%, а также Приднепровский район (более 12%); 
районы с удельным весом от 5% до 10% - Донецкий, Северо-Восточный, 
Столичный, Карпатский и Причерноморский, районы с удельным весом до 5% - 
все остальные районы. 
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Таблица1 
Удельный вес экономических районов в экспорте и импорте Украины (%) 
Экономический 

район 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Удельный вес экспорта 
Донецкий 31,36 30,32 30,73 29,70 31,01 28,26 31,98 34,65 26,62 
Приднепровский 23,81 25,13 26,70 28,71 27,67 19,94 21,83 21,22 20,54 
Северо-Восточный 8,00 9,30 8,53 7,97 7,52 8,27 8,55 9,09 9,51 
Столичный 2,99 2,95 3,15 3,08 2,81 4,30 4,60 3,84 5,14 
Центральный 1,87 1,57 1,77 1,95 1,87 1,98 1,96 2,20 2,38 
Подольский 2,12 1,99 1,84 1,92 1,56 2,15 1,92 1,89 1,96 
Северо-Западный  1,45 1,50 1,63 1,63 1,37 1,61 1,61 1,73 1,61 
Карпатский 6,72 6,10 6,46 6,74 4,64 5,50 5,33 5,37 5,34 
Причерноморский 6,75 7,25 6,44 6,07 7,40 9,45 8,15 6,15 7,80 
Г. Киев 12,70 12,96 11,46 10,82 12,94 17,20 50,44 13,25 18,55 
Г. Севастополь 0,18 0,23 0,26 0,22 0,18 0,23 0,12 0,18 0,23 

Удельный вес импорта 
Донецкий 8,80 8,64 7,96 9,44 7,84 5,88 6,90 7,70 8,08 
Приднепровский 12,28 12,24 12,90 14,47 14,35 10,42 11,11 10,88 10,06 
Северо-Восточный 5,31 6,10 6,32 5,87 5,04 5,36 5,55 5,11 5,60 
Столичный 4,38 5,35 5,36 5,23 5,02 6,37 6,30 6,40 6,76 
Центральный 1,10 1,12 1,11 1,10 1,47 1,07 0,93 0,90 1,01 
Подольский 1,63 1,81 1,61 1,32 1,52 1,58 1,58 1,53 1,65 
Северо-Западный  1,68 2,03 2,45 2,38 2,15 1,51 1,66 1,80 1,74 
Карпатский 6,56 6,52 6,62 6,47 6,26 6,46 6,82 7,54 7,72 
Причерноморский 5,13 6,40 6,26 5,82 7,50 8,14 8,02 7,13 8,08 
Г. Киев 22,37 36,38 39,02 39,45 42,20 45,17 42,71 27,57 30,85 
Г. Севастополь 0,11 0,12 0,12 0,08 0,08 0,12 0,10 0,12 0,17 

 
При этом следует отметить, что лидерство районов в экспорте и импорте 

радикально не совпадает. 
Согласно данным табл. 2 экономические районы условно можно 

разделить на несколько групп: 
- во-первых, обращает на себя внимание, что только Донецкий район 

имеет наибольший коэффициент покрытия. Кроме того, только этот район 
показывает стабильно положительное и значительное сальдо внешней 
торговли; 

-во-вторых, выделяются два района и город Севастополь с 
положительным сальдо и коэффициентом покрытия более 1: Приднепровский и 
Северо-Восточный районы и г. Севастополь. Обращает внимание, что данные 
районы находятся на юге (Приднепровский район), граничит с Россией, как 
главным торговым партнером (Северо-Восточный район); 

- в-третьих, отдельные районы имеют переменный коэффициент 
покрытия – отдельные годы положительное сальдо и коэффициент покрытия 
больше 1, в отдельные годы отрицательные сальдо и коэффициент покрытия 
меньше единицы. 

Карпатский и Северо-Западный районы демонстрируют отрицательное 
сальдо и коэффициент покрытия меньше единицы. При этом обращает 
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внимание, что коэффициенты покрытия этих районов чуть меньше единицы. 
Столичный район и город Киев стабильно демонстрирую отрицательное сальдо 
и коэффициент покрытия значительно меньше единицы. 

Таблица 2 
Сальдо и коэффициент покрытия экономических районов 

Экономический 
район 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сальдо  
Донецкий + 7697,7 7272,9 8205,7 8899,0 14065,2 8544,7 12264 17336,5 11477,84 
Приднепровский + 4218,1 4190,5 44373 5361,3 6257,7 3182,4 4481,2 5526,2 5617,81 
Северо-Восточный 1075,3 983,9 429,90 362,9 721,9 846,7 1029,2 1995,72 1806,02 
Столичный -293,3 -919,8 -1206,8 -1657,3 -2415,0 -1191,5 -1458,7 -2652,6 -2181,65 
Центральный 291,4 130,5 179,7 291,1 -2,3 299,3 443,6 766,06 776,48 
Подольский 220,7 29,4 -21,2 142,8 -257,0 135,8 -24,7 33,5 -50,36 
Северо-Западный  -13,8 -219,3 -475,7 -641,4 -1034,0 -44,9 -178,2 -301,11 -364,47 

Карпатский 231,86 -266,9 -502,4 -610,3 -2252,7 -1957,2 -1399,4 -
2553,49 -2836,14 

Причерноморский 717,2 174,5 -349,7 -541,1 -1464,7 54 -679,1 -1680,8 -1469,6 

Г. Киев -
2338,7 

-
8705,2 

-
13174,7 

-
18607,1 

-
27431,1 

-
38607,9 

-
18837,0 

-
13713,7 -24838,9 

Г. Севастополь 27,1 33,5 46,3 57,3 33,5 69,0 28,6 22,45 14,06 
Коэффициент покрытия 

Донецкий 4,01 3,32 3,28 2,55 3,09 4,20 3,93 3,72 2,67 
Приднепровский 2,18 1,94 1,76 1,61 1,51 1,67 1,66 1,61 1,66 
Северо-Восточный 1,70 1,44 1,15 1,10 1,16 1,34 1,30 1,47 1,38 
Столичный 0,76 0,52 0,50 0,47 0,43 0,58 0,61 0,49 0,61 
Центральный 1,91 1,31 1,35 1,43 0,99 1,61 1,78 2,04 1,90 
Подольский 1,46 1,04 0,97 1,17 0,80 1,19 0,97 1,02 0,96 
Северо-Западный  0,97 0,70 0,56 0,55 0,50 0,93 0,82 0,80 0,75 
Карпатский 1,15 0,88 0,83 0,84 0,58 0,74 0,66 0,60 0,56 
Причерноморский 1,48 1,07 0,87 0,84 0,77 1,01 0,86 0,71 0,78 
Г. Киев 0,63 0,33 0,25 0,22 0,14 0,33 0,27 0,39 0,05 
Г. Севастополь 1,80 1,72 1,83 1,97 1,64 1,68 1,00 1,22 1,09 

 
Таким образом, просматривается четкое разделение на 

экспортоориетированные районы, расположенные на востоке и юге страны и 
районы находящиеся на иждивении – Столичный район и город Киев. Западные 
районы при определенных условиях могут выйти на коэффициент покрытия 1. 
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EMPLOYMEN TRESOURCES IN BULGARIA AGRICULTURE 

 
Introduction. During the years of transition, as well as nowadays, agriculture 

is an industry with important social functions in Bulgaria. These functions occur in 
two main directions.  The first one is related to the survival of the village population, 
which is the source of employment and income for a large number of families. The 
second direction is related to maintaining the viability of rural areas. 

Analysis. The status of labor resources in the country’s rural areas is bad. The 
trend of a reduction in the total number of the population in villages has continued for 
decades. In 2001 the population living in villages was 31% of the total population of 
the country, whereas in 2011 it represented 27,5%. Meanwhile the territory of rural 
areas is almost 82% of the land in Bulgaria.  

Villages with few inhabitants are many and their number is constantly 
increasing. According to the National Statistical Institute (NSI) in 2011 there were 
323 villages with a dozen residents each, 360 villages with less than a dozen each, 45 
villages with one resident each,  52 villages with two residents each, and 34 villages 
with three residents each. It is a matter of time for these villages to be dropped from 
the list of settlements in the country the way 150 villages have already been dropped. 
The villages with a population of under 200 people predominate, i.e. 50,6% of all 
villages in the country. 23,8% of the villages have population of under 500 people, 
which means that two-thirds of the settlements in the country are dying off and in 15 
or 20 years they will also be deleted from the list. The losses from the disappearance 
of these villages from the map of Bulgaria have many dimensions. They all have 
fertile lands, which will not be processed and consequently will increase the 
wasteland. Approximately half of the territory of the country (45,3%) is used as an 
agricultural area. From 2001 to this day the annually utilized agricultural areas have 
been constantly diminishing. 

In Bulgarian agriculture the levels are much higher than those in other 
countries in the European Union (EU). For instance, during the period between 2001 
and 2011 the people employed in the Bulgarian agricultural sector are between 16 
and 20 %, whereas in Germany they are under 3 %, in France – under 2 %, and in the 
countries of the former Eastern bloc (the Czech republic, Poland and Hungary) they 
do not exceed 10 %. 

For the period 2001 – 2011a trend of decrease in the number of people 
employed in agriculture in the country from 22% to 19,9% has been observed. This 
decrease is very slow and at low rates. The number of people employed in Bulgarian 
agriculture distinguishes the Bulgarian agricultural model from the European one 
greatly [3, p.128]. The problem is not in the difference itself. The problem is in fact 
in the essence of this difference. The high share of people employed in the Bulgarian 
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agricultural sector is in contradiction with the global trend of low shares and 
reduction of employees in this industry.  

Having continued high levels of employment in the sector is an unnatural 
situation for the Bulgarian economy. Even the argument that it is a means to 
overcome unemployment cannot and does not justify this situation.  

The successful development of Bulgarian agriculture requires observance of 
world trends, not their opposition or revision. The creation of alternative forms of 
employment in villages is one of the priority tasks of the economic policy and the 
national strategy for the development of agriculture. Such employment would 
facilitate inefficient farmers to decide to shift to non-agricultural activities without 
them being bound to migrate from their homes. The development of non-agricultural 
activities (processing raw materials into fast production and production output on the 
spot, rural tourism, domestic production and trade of food products from own 
agricultural production, etc.) will provide an opportunity for preservation and 
expansion of the market of agricultural products, as well as for enhancement of the 
viability of agricultural holdings.  

The wrong philosophy has been set in a number of programs of the Ministry of 
labour and social policy in Bulgaria. According to this philosophy, combating 
unemployment should be fought by creating and increasing the employment in the 
agricultural sector. These programs increase and deepen the problem with 
disproportionate employment in the agricultural sector rather than resolving it. The 
successful development of the industry requires the people engaged in agricultural 
activities of all levels to acquire professional training; specific skills – management, 
appropriate market behaviour, preparations of projects; knowledge of European 
criteria for production [5, p.35]. The Government’s adoption of measures in the area 
of training, qualification, consultation of the farmers, etc. is of great importance for 
the creation of these preconditions. 

Another  unfavourable trend, which has domineered in the country’s 
agriculture over the past 20 years, is the deterioration of age of the employees in the 
industry. During the first year of Bulgaria’s participation in the EU only 8,08 % of 
the people employed in agriculture are under 35 years of age, 33,59 % are over the 
age of 65, and 28,6% of the population lives in villages. Over a quarter (27,6%) of 
the villages residents are over the age of 60, another quarter are over the age of 40, 
while only  22,8% are over the age of 20. One of the main reasons for the big 
negative natural growth of rural population is the low share of people of reproductive 
age. Another reason is the quality of life, which is much poorer than the quality of 
life in the cities.  

Ageing of population is serious problem for agriculture in particular, as well as 
for Bulgaria as a whole. Agriculture is not among the most attractive sectors for 
young people. In 2011 an unfavourable trend of increase in the number of the people 
over the age of 65 employed in agriculture was observed - over 36 %.  

Ongoing demographic processes in the country largely determine and explain 
the lasting unfavourable age structure. These demographic processes include: 
negative natural growth, the significant emigration of primarily young people, as well 
as the consequent ageing of the population, that are supplemented by weak or (in 
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some cases) absent economic incentives for engaging in agricultural activities like 
low income, problems in obtaining loans, difficulties in realization of the production, 
and low purchase prices, inability to purchase equipment, fertilizer, seeds due to high 
prices, and many other conditions.  

The low educational attainment of the people employed in agriculture is 
another serious problem of Bulgarian agriculture. Over 50 % of the employees have 
primary and elementary education. Only 12 % of the farms’ managers have an 
education in agriculture. Competitive absolute and comparative advantages in 
agricultural production today are built and depend not so much on the presence of 
underlying factors as on the factors’ qualities. Therefore, the low educational 
attainment is an additional restriction and a barrier for the development of efficient 
agriculture. 

The combination of the two main adverse characteristics of Bulgarian 
agriculture (the relatively low educational attainment and the relatively advanced age 
of farmers) further increases the degree of complexity and makes it impossible to 
resolve the problem with short-term, sporadic, unsystematic measures. 

According to NSI data, in 2011 19,9% of all employed in the country work in 
agriculture and forestry and only 10% of them are hired workers, i.e. the number of 
employed is 682,7 thousand, whereas the number of hired workers is 68,3 thousand. 

The majority of all the people employed in agriculture (344 255 persons) work 
in farms, whose size varies from 5 to 10 decares. In 2011 employment in this group 
decreased by 31,4%, while the employment in large farms with 200 – 300 decares of 
agricultural area increased by 44,8%. The number of employees in farms not using 
agricultural area also grew.  The increase of employment in large farms is a positive 
trend because these farms have considerably greater opportunities and seek to recruit 
highly qualified workforce. Economic interest is increasing making the agricultural 
labor more appealing. In this way it can help keep young people in villages. 

The review of employees by age, sex and education in 2011 shows the 
following: the majority of those employed in agriculture are men; 36% of all who 
work in agriculture are between the ages of 55 and 64; the majority of the people 
working in this industry have no secondary education; only 12% of the managers of 
agricultural holdings owned by physical and other persons have agricultural 
education.  The quality of  labour  resources in agriculture is lower than the one in 
industry and services. There are enough highly qualified specialists, i.e. bachelors of 
agricultural sciences, forestry and aquaculture. During the period 2001 – 2011 in the 
country 6264 people have graduated in these disciplines. Under 3% of them work in 
their specialty because the working conditions and quality of life in the villages do 
not satisfy young people. 

Conclusion. Labour resources in agriculture continue to decline. The most 
appropriate and highly qualified workforce is slipping away from this sector and 
there are many reasons for that. The most important reasons include low income, low 
quality of life, the current state of health care, education, the lack of infrastructure. 
Labour resources are one of the most important production factors. In order to 
increase the quality of this production factor targeted policy should be applied at all 
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levels of the government, i.e. national, local, municipal, and regional level of 
government.  
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  КОНСТРУКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И РОЛЬ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
 

В отечественной научной литературе активно ведется  анализ   
нарушений в  эколого-экономических системах, однако, практические усилия, 
предпринимаемые в рамках экономического механизма природопользования  
для  разрешения экологических проблем  неадекватны их масштабам. В этой 
связи особую актуальность приобретает совершенствование и реорганизация 
действующего хозяйственного  механизма  природопользования, который, как 
показывает практика, остается низкоэффективным.  На наш взгляд,  в целом 
экономический механизм природопользования может   представлять собой 
совокупность нормативно-законодательных, организационных и методических 
форм и методов (в том числе стимулирования рационального 
природопользования), на основе которых должны разрабатываться и 
реализовываться  мероприятия по сохранению качества окружающей 
природной среды регионов. Поддерживая эту точку зрения, полагаем,  что 
экономический механизм природопользования не может быть 
стандартизирован для всех регионов России, необходим дифференцированный 
подход в его реорганизации с учетом как экологической обстановки в регионах, 
так и  функциональной ориентированности последних. Обратим внимание  на 
то обстоятельство, что вопросы, связанные с региональной  дифференциацией  
хозяйственного механизма природопользования в  экономической литературе  
остаются  практически неразработанными, в том числе  относительно 
рекреационных систем. Однако, учитывая важность сохранения природной 
среды на подобных территориях  как фактора производства, разработка и 
дальнейшая практическая реализация регионально дифференцированного  
экономического механизма природопользования представляются весьма  
актуальными.   
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Проанализируем  некоторые элементы действующего  экономического  
механизма природопользования и обозначим их наиболее существенные 
недостатки.   

1. Основными действующими элементами экономического  механизма 
природопользования в РФ (согласно законодательству) являются  
природоресурсные налоги и  платежи за  использование природных ресурсов, 
не выполняющие функцию  поощрения рационального природопользования и  
играющие,  в основном, бюджетообразующую роль. Так, в 2011 году 
поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации от 
природно-ресурсных платежей, налогов и сборов составили 2 319 млрд. руб.,  в 
том числе поступления в федеральный бюджет - 2 130  млрд. руб.,  что на 29% 
и 31% соответственно больше,  чем в 2010 г., однако, в структуре федеральных 
налоговых платежей они составляют лишь 19 % и этого явно недостаточно  при 
сохраняющемся сырьевом векторе развития страны [1].  

Заметим еще одно обстоятельство: в общем объеме поступлений 
платежей за пользование природными ресурсами в консолидированный бюджет 
Российской Федерации 88%  (или 2 043 млрд. руб.) составляет налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ),  причем 97%  из них приходится на налоги на 
добычу нефти и горючего природного газа [2]. Все другие виды платежей 
настолько незначительны, что не приходится даже вести речь об их 
бюджетообразующей  и,  тем более,    стимулирующей роли.  В связи с этим 
полагаем,  что при сохранении общей суммы налогов (соблюдения принципа 
фискальной  нейтральности)  целесообразно изменить пропорции в сторону 
увеличения удельного веса налогов, связанных с природопользованием, что 
позволит, с одной стороны, снизить темпы разрушительного изымания 
ресурсов из природной среды, а, с другой, стимулировать 
природопользователей к использованию энерго- и материалосберегающих 
технологий.    

2. Другой действующей формой экономического механизма 
природопользования  являются платежи за загрязнение окружающей среды. Но 
их ставки достаточно низкие, в пределах нормативов выбросов относятся на 
себестоимость продукции, а не к прибыли предприятия и, как следствие, не 
оказывают влияния на экономические интересы предприятия и не стимулируют 
к рациональному природопользованию. Фактическое поступление в 
федеральный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2011 год по данным Федерального казначейства составило 4,430 млрд. руб. 
(в консолидированный бюджет Российской Федерации - 22,151 млрд. руб.) или 
115,86 % от спрогнозированного объема поступлений [3].  В связи с этим   
считаем целесообразным совершенствовать экономический механизм 
природопользования    в направлении  изменения  действующей системы 
платежей за загрязнение окружающей среды, относя их к экологическим 
налогам.  Так, размер налоговых  платежей   некоторые экономисты предлагают 
повысить до уровня, стимулирующего природопользователей не только к 
снижению загрязнений, но и к поиску и внедрению новых экологически 
безопасных техники и технологий [4].   
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3. Существующие сегодня глубокие противоречия экономических 
интересов в  природопользовании не устраняются, а усугубляются в связи с 
отсутствием целостной научно обоснованной системы стимулирования 
рационального природопользования, которая в настоящее время   
характеризуется  применением в основном  мер  негативного стимулирования – 
платежей за использование природных ресурсов и платежей за загрязнение 
окружающей среды.  

Предполагаем, что уже в ближайшей перспективе  стимулирование 
рационального природопользования должно стать «сердцевиной» 
экономического механизма природопользования и  представлять собой 
единство противоречивых сторон - поощрения и ответственности. Если 
формами ответственности являются эмиссионные  и  ресурсные платежи, 
штрафы, нормативы, то к формам поощрения относятся  кредитные льготы, 
системы премирования, налоговые льготы, экологические трансферты и другие 
преференции, которые   применяются в РФ   недостаточно.  Например, 
финансирование Минприроды России природоохранной деятельности и  
природоохранных мероприятий   в  2011 году  составило более 5 млрд. руб. [5],  
но  оно  велось  в основном по   целевым экологическим направлениям, таким 
как мониторинг состояния окружающей среды, лесоохранные и 
лесовосстановительные мероприятия на особо охраняемых природных 
территориях,  а  экономическое  стимулирование самих природопользователей 
практически не осуществлялось.   

Мы считаем,  что  в целом можно выделить три типа хозяйственного 
механизма природопользования: 1) мягкий, 2) стимулирующий, 3) жесткий.  
Так, мягкий тип  хозяйственного механизма предполагает  установление самых 
общих ограничительных экологических рамок для регулирования 
природопользования в различных отраслях и секторах экономики. Напротив, 
хозяйственный механизм жесткого типа предполагает широкое использование 
административных методов регулирования и запретительных мер. Думается, 
что в современной России предпочтение следует отдать стимулирующему типу 
хозяйственного механизма природопользования, центральное место в котором 
должны занять  системное финансирование мероприятий по рациональному 
природопользованию.   На наш взгляд, это  актуализирует проблему вовлечения 
в сферу экономических отношений природопользования  банковского сектора, 
которому в настоящее время  отводится весьма  пассивная роль в 
экономическом механизме природопользования. Действительно,  благодаря 
своей функции кредитования, банки оказывают централизованное воздействие 
на инвестиционные процессы в регионах и тем самым занимают ключевую 
позицию при формировании антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду. Можно сделать справедливый вывод о том, что банки, 
кредитуя различные предприятия, которые осуществляют антропогенное 
воздействие на окружающую природную среду,  несут определенную 
ответственность за  экологическое состояние регионов. В связи с этим 
полагаем, что коммерческие банки могут внести изменения в кредитный 
механизм в сторону приоритетности кредитования экологически чистых 
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производств, пересмотреть подходы в оценке  кредитных рисков и создать 
новые банковские услуги с учетом экологически чистой модели развития   
региона.  Источниками компенсации возможных потерь банков  в этом случае 
могут выступать бюджетные ассигнования от поступлений за счет 
экологических налогов и территориальные внебюджетные источники.  

Полагаем, что все предложенные нами мероприятия по 
совершенствованию экономического механизма природопользования могут в 
перспективе способствовать привлечению  инвестиций в эту сферу и, в 
конечном счете,  позволят сформировать в  регионах России  благоприятные 
деловые условия осуществления  рационального природопользования. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 

 
Становлення соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні, 

забезпечення високого рівня зайнятості населення, підвищення їх добробуту 
можливі за умови підвищення ефективності розвитку, насамперед, 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Для вирішення цієї 
проблеми державними структурами прийняті комплексні нормативно-правові 
засади щодо регулювання діяльності кооперативів в аграрному секторі 
економіки (прийняті: Господарський, Податковий, Земельний та Цивільний 
кодекси України, Закони України «Про кооперацію» й «Про 
сільськогосподарську кооперацію» тощо).  

Проте якість розвитку описаних вище засад є низькою. Так, кількість 
сільськогосподарських кооперативів за останні п’ять років не прогнозовано 
змінюється (збільшується, або зменшується ) більш ніж на 100 одиниць на 
щорічно та становить лише 2% від загальної кількості господарюючих суб’єктів 
в аграрному секторі економіки [1, с.10; 2, с.8; 3, с.25; 4, с.10; 5, с.5; 6, с.50;         
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7, с.22]. Дана ситуація дестабілізує соціально-економічний розвиток сільських 
територій та погіршує якість трудового життя аграріїв в цілому. Тому 
актуальним питанням у нинішніх умовах розвитку аграрного сектора економіки 
є забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарських кооперативів.  

Головною метою даного дослідження є визначення проблем забезпечення 
ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в 
Україні.  Для реалізації вищевказаної мети нами сформовані такі завдання: 

− розкриття економічної сутності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів;   

− визначення та аналіз основних проблем щодо ефективного розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і шляхів їх 
вирішення. 
У результаті аналізу нами встановлено, що сільськогосподарських 

обслуговуючий кооператив – кооператив, що утворюється шляхом об’єднання 
фізичних та/або юридичних осіб – виробників сільськогосподарської продукції 
для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або 
збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними 
сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів        
[5, с.3].  

Враховуючи вищевказаний підхід, на нашу думку, доцільно виділити 
основні взаємопов’язані проблеми щодо розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі економіки. До основних з них 
належать:  

- відсутність ефективного приватного власника на селі;  
- не визначеність з стратегічними, пріоритетними напрямами розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на загальнодержавному 
рівні й відсутністю мотивації до кооперативних дій;   

- не ефективна реалізація міжнародних проектів щодо розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів тощо. 

На наш погляд, вирішення всіх вищенаведених проблем можливо лише за 
умови розробки та ефективної реалізації Державної цільової програми розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Воно повинна 
базуватися на таких позиціях: 

- широка пропаганда в засобах масової інформації сільськогосподарської 
кооперації як одного з видів зайнятості для різних соціально-вікових груп 
населення (роз’язснення експертами на загальнодержавному та регіональному 
рівнях переваг, недоліків і перспектив розвитку даного напряму фінансово-
господарської діяльності); 

- формування стратегії розвитку сільськогосподарської кооперації, в тому 
числі обслуговуючої, на загальнодержавному, регіональному та місцевому 
рівнях;   

- залучення вищих навчальних закладів аграрного профілю до підготовки 
фахівців зі створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів; 
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- залучення міжнародних фінансово-кредитних і неприбуткових установ 
до розробки та реалізації спільних проектів розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації в аграрному секторі економіки; 

- розвиток дорадчих і консультаційних служб щодо відкриття та основних 
засад функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

- пошук і стимулювання створення ініціативних груп щодо організації 
фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, сприяння забезпеченню їх необхідною матеріально-технічною 
базою; 

- залучення та матеріальне стимулювання фахівців кооперативного 
профілю в аграрний сектор економіки; 

-  визначення єдиного та оптимального законодавства щодо реєстрації, 
функціонування та оподаткування  сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів; 

- призначення компетентних фахівців державних установ відповідальних 
за розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на всіх рівнях 
тощо. 

Вважаємо, що вищевказані результати дослідження забезпечать розробку 
ефективних заходів розвитку різних напрямів фінансово-господарської 
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та її своєчасну 
диверсифікацію з врахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 

Несмотря на то, что проблема неравенства относится к фундаментальным 
проблемам экономической науки, она по-прежнему остается 
малоисследованной: нуждаются в дополнительном анализе вопросы 
структурно-функциональных особенностей неравенства, его взаимосвязи с 
макроэкономической динамикой, перераспределительными механизмами, 
институциональными условиями, а также государственная политика по 
преодолению непродуктивного неравенства. 

Одним из наиболее противоречивых вопросов на сегодняшний день 
остается вопрос взаимосвязи неравенства с экономическим ростом. Впервые 
данная проблема была затронута нобелевским лауреатом Саймоном Кузнецом, 
который в 50-60-х годах прошлого века на основании глубоких экономических 
исследований и использования обширных статистических данных выдвинул 
гипотезу о том, что в странах, находящихся на ранних стадиях экономического 
развития, неравенство в распределении доходов резко возрастает, но затем 
появляется тенденция к их выравниванию. Графическая интерпретация закона 
С.Кузнеца представляет собой перевернутую U-образную кривую. 
Эмпирически обоснованное С. Кузнецом толкование экономического роста 
привело к новому, более глубокому пониманию как экономической и 
социальной структуры, так и процесса экономического развития. 

Глобальные изменения мировой конъюнктуры, возникновение новых 
тенденций постиндустриального развития, информационных технологий 
повлекли за собой переосмысление исследователями всего мира проблемы 
взаимосвязи неравенства доходов с экономическим ростом. Гипотеза С.Кузнеца 
с учетом новых факторов современных реалий эмпирически проверялась 
многими экономистами, либо находя подтверждение, либо опровергаясь. 

Множество современных теоретических моделей пытаются объяснить 
воздействие неравенства на экономический рост, находя его влияние либо 
отрицательным, либо положительным. Так, к положительным взаимосвязям 
неравенства и экономического роста ведут концепции стимулирования 
работников, различие норм сбережения, к отрицательным – концепции 
несовершенства кредитного рынка, социально-политической нестабильности и 
права собственности, социального статуса и относительного потребления, 
воспроизводства населения и человеческого капитала [1, с.24]. 

Отрицательное воздействие неравенства на экономический рост 
проявляется в социальной исключенности части населения из общественной 
жизни, потере доверия и социальной сплоченности, исчезновение равных 
возможностей для всех и усиление других видов неравенства (гендерное, 
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региональное, межстрановое). Среди тревожных тенденций, отмеченных в 
докладе международной организации Oxfam: 

1. Почти половина мирового богатства в настоящее время принадлежит 
1% населения и составляет $110 трлн. Это в 65 больше богатство беднейшей 
половины населения Земли. При этом беднейшая половина населения мира (3,5 
млрд.чел.) владеет таким же количеством богатства, как 85 богатейших людей в 
мире. 

2. Семь из десяти человек живут в странах, в которых экономическое 
неравенство увеличилось за последние 30 лет. 

3. Самый богатый один процент населения мира увеличил свою долю 
дохода в 24 из 26 наблюдаемых стран. 

Такая концентрация экономических ресурсов представляет собой 
серьезную угрозу для открытости политических и экономических систем, 
усиливает социальную напряженность и повышает риск разрушения общества 
[5. с. 2-3]. 

Влияние неравенства на развитие экономики является не только 
отрицательным, но и положительным. Так, умеренное неравенство выступает 
стимулом к повышению эффективности трудовой деятельности, повышая 
качество труда и способствуя развертыванию научно-технического прогресса. 
Являясь стимулирующим фактором, неравенство доходов населения 
способствует развитию конкуренции между экономическими агентами, 
повышая их уровень человеческого капитала, что способствует развитию 
общества в целом. 

В связи с двойственным влиянием неравенства доходов на 
экономическую эффективность и используя теоретический подход к 
структурированию неравенства доходов по критерию последствий для 
экономического роста, мы классифицируем неравенство как продуктивное, 
которое является стимулом к производительному труду и основой 
экономического роста и непродуктивное, негативными последствиями которого 
выступают торможение экономического роста, усиление социальной 
напряженности в обществе, снижение уровня и качества жизни, 
воспроизводства человеческого капитала, оказание негативного влияния на 
экономическое и репродуктивное поведение населения. 

Количественным критерием деления неравенства на продуктивное и 
непродуктивное выступает «критический уровень неравенства», предложенный 
Всемирным Банком, который составляет 0,4 коэффициента Джини [6]. Еще 
одним коэффициентом, имеющим существенное значение в современной 
хозяйственной практике, является децильный коэффициент (отношение 
доходов 10% самых богатых домохозяйств к 10% беднейших домохозяйств). 
Опыт развитых западных стран привел к соотношению 11,6:1 (в Западной 
Европе 9,3:1). В мировом масштабе сравнение уровня развития стран и 
децильных коэффициентов приводит к такому результату: чем ниже уровень 
развития стран, тем выше децильный коэффициент. Так, в развитых странах 
соотношение 10% богатых и бедных семей составляет 11,6 раз, в 
развивающихся странах – 31,5, в Африке (кроме Северной) – 58,8 раз. Однако, 
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количественного соответствия между уровнем ВВП, уровнем доходов и 
децильными коэффициентами нет [3, с. 133-134]. 

Современные исследователи различают справедливое и несправедливое 
неравенство, нормальное и избыточное [2, с. 60]. Экономисты А.Шевяков и 
А.Кирута впервые предложили разложение неравенства на две составляющие - 
нормальное и избыточное, которое определяется бедностью. Нормальное 
неравенство является допустимым и социально оправданным, тогда как 
избыточное неравенство тормозит экономический рост. Избыточное 
неравенство отражает неспособность общества использовать экономический 
потенциал всех членов общества в равной степени, а также обеспечивать 
приемлемый уровень жизни тем группам населения, которые нуждаются в 
социальной поддержке [4, с. 67].  

Таким образом, неравенство доходов выступает одновременно и 
стимулирующим фактором развития экономики (продуктивное неравенство) и 
разрушающим фактором (непродуктивное неравенство). Важным 
представляется дальнейшее количественное и качественное исследование 
взаимосвязи неравенства доходов и эффективности экономических систем.  
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В условиях рыночной экономики устойчивое развитие народного 
хозяйства напрямую зависит от уровня активности предпринимательства, что в 
свою очередь напрямую влияет на рыночную конкуренцию. Развитый 
предпринимательский сектор с высоким уровнем рыночной конкуренции – это 
основа конкурентоспособности экономики любой страны.  

Рыночные отношения, к которым стремится наше общество, нельзя 
представить без конкуренции. Конкуренция представляет собой экономическое 



 43

соперничество предприятий на рынке за предпочтение потребителя с целью 
получения большей прибыли. Конкурентоспособность  продукции относится к 
числу важнейших критериев функционирования предприятия в условиях 
относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции.  

Перед отечественным бизнесом в современных условиях стоит 
амбициозная задача – достижение конкурентоспособности как на внутреннем 
рынке, так и на мировом уровне, обусловленная процессами 
постиндустриального развития, обеспечения макроэкономического роста и 
социализации национальной экономики. Наряду с новыми возможностями 
определенные риски и угрозы для бизнеса привносит экономический кризис, 
который оказывает существенное влияние на характер конкурентной среды 
национальной экономики. 

Конкурентоспособность – важнейшее качество экономики страны, 
позволяющее занять ей определенное место в мировой хозяйственной системе в 
условиях ограничения ресурсов и конкуренции. Она определяется уровнем 
включенности страны в международную торговлю, способностью расширять 
или удерживать определенные сегменты на мировых товарных рынках.  

Основные факторы, определяющие конкурентоспособность - 
инновационное развитие, использование высоких технологий, развитие 
экспортоориентированных производств.  

Предприниматели работают в конкурентной среде, под влиянием 
факторов и тенденций, на которые необходимо вовремя реагировать в 
изменяющихся экономических условиях 

Правительством Республики Казахстан приняты конкретные меры 
поддержки конкурентоспособности национальных товаров и услуг. Реализуется 
государственная программа «30 корпоративных лидеров», образовано АО 
«Корпорация по развитию и продвижению экспорта», институты развития 
Казахстана, которые создают условия для инвестирования инновационных 
проектов. Осознание значимости предпринимательства, как 
структурообразующей категории рыночного хозяйства, эффективность 
которого определяется конкуренцией в процессе реализации его 
воспроизводственной функции, подвигло государство на принятие мер по 
формированию условий конкурентного развития предпринимательства, 
способного запустить новый виток посткризисного развития национальной 
экономики. Начиная с 2010 года в Казахстане запущена в действие единая 
бюджетная программа «Дорожная карта бизнеса - 2020», направленная на 
становление и развитие инновационного конкурентоспособного бизнеса.  

С момента своего создания и в течение всей жизни любая промышленная 
фирма, любой товаропроизводитель поставлены перед необходимостью 
решения жизненно важной для них проблемы конкурентоспособности. 
Экономика большинства стран мира глубоко втянута в мирохозяйственные 
связи, а национальный рынок, его требования в возрастающей мере 
формируются под активным воздействием мирового рынка и международной 
конкуренции. Так, например, стабильному росту отечественной экономики и  
созданию условий для  усиления конкуренции для отечественных 
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производителей способствует  расширение рынка сбыта в рамках Таможенного 
союза, который действует с начала 2010 года, и Единого экономического 
пространства с 2012 года. С одной стороны ля отечественных производителей 
открываются новые возможности для расширения   производства своей 
продукции, но с другой стороны обостряется  вопрос  достижения  
конкурентных преимуществ   по сравнению с производителями России и 
Беларуси. Также встает задача в оценке конкурентоспособности  своих товаров, 
своей системы сбыта и обслуживания,  организации производства и 
сравнительной характеристике эффективности систем управления качеством 
продукции.    

Возникновение потребности в оценке конкурентоспособности 
предприятий на современном этапе обусловлено также формированием новой 
структуры производства, требующей технического перевооружения и 
технологического обновления, освоением наиболее эффективных форм 
хозяйствования в сфере производства товаров и услуг, расширяющих спектр 
рисков, управление которыми требует системного подхода.  

В Казахстане наиболее актуальны  проблемы повышения не просто 
конкурентоспособности отдельного предприятия в мировой экономике, а выход 
на международный уровень целых отраслей национального производства. 
Причем развитие этих отраслей должно стремиться к  усиленной 
диверсификации производства, увеличению  доли несырьевых отраслей в 
экспорте  продукции, которая позволит нарастить валовую добавленную 
стоимость в структуре стоимости  наших экспортируемых продуктов,   
увеличить  прибыльность, рентабельность казахстанских предприятий, снизить 
зависимость  национальной экономики от конъюнктуры  мировых сырьевых 
рынков.    

Отечественными и зарубежными экспертами в рамках реализации 
проектов Правительства по  продвижению кластерной инициативы был 
осуществлен анализ около 150 видов производств и представлены 
рекомендации по перспективным кластерам для создания индустриальной 
основы повышения конкурентоспособности Казахстана. Отбор кластеров 
проводился на основе анализа имеющихся конкурентных преимуществ, вклада 
отрасли в экономику и перспектив развития в Казахстане, тенденций и 
характеристик мирового, регионального и национального рынков, а также 
сравнения производственных издержек отечественных производителей с 
зарубежными конкурентами, возможностей экспорта тех или иных видов 
товаров или услуг, наличия стратегического видения, готовности к работе и 
лидерства.  

Развитие международной торговли, иностранного инвестирования,  
расширения деятельности транснациональных корпораций (ТНК) в Казахстане 
приводит к тому, что отраслевая конкуренция приобретает все больший  
международный характер. 

Усиление международной конкуренции играет для национальных 
отраслевых рынков двоякую роль. С одной стороны, открытие национальных 
отраслевых рынков для иностранных компаний, заставляет компании 
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рационализировать свою структуру и производство, совершенствовать 
управленческие стратегии и планирование, активнее использовать передовые 
технологии. Открытие доступа в национальную отраслевую экономику для 
иностранных компаний в целом улучшает условия конкуренции (или создает 
потенциальные условия для конкуренции) в этих отраслях, что оказывает 
благоприятное воздействие на экономику: расширяет круг продавцов, 
увеличивается ассортимент, в результате конкуренции снижаются цены. 
Деятельность ТНК на национальных рынках часто положительно влияет на 
конкуренцию и экономику. Стремясь занять свое место на рынке, местные 
компании повышают конкурентоспособность своей продукции в отраслях, где 
имеются конкурентные преимущества. Примерами таких ТНК выступают  
такие компании как «АрселорМиттал», «Казахмыс», «Казцинк» и др., которые 
широко проводят политику повышения качества продукции через введение 
системы менеджмента качества, через  оптимизацию организационной 
структуры, введение новых принципов управления предприятиями, передовых 
технологий производства. 

Анализ конкурентных факторов необходим для прогнозирования 
возможности получения прибыли в той или иной отрасли, поэтому возникает 
необходимость исследования составляющих конкуренции. Отдельные ее 
составляющие изучены на примере такой отрасли, как молочная 
промышленность.  

В настоящее время с созданием Корпорации по развитию и продвижению 
экспорта (АО «Kaznex») начата целенаправленная работа по созданию и 
реализации комплексной системы мер поддержки экспорта, включая 
государственную поддержку  (финансовую, информационно-
консультационную и др.), а также мер, направленных на преодоление барьеров, 
препятствующих развитию предприятий и их экспорта.  

В условиях Казахстана развитие инновационных конкурентных 
преимуществ предпринимательства должно происходить поэтапно. На первом 
этапе должны преобладать разработки, ориентированные не на получение 
совершенно новых продуктов или процессов, а на совершенствование уже 
существующих. Главным содержанием промышленных исследований и 
разработок должна стать адаптация зарубежных технологий к местным условиям. 
При этом обязательным условием является «натурализация» получаемой 
технологии, то есть ее дооснащение узлами и компонентами национального 
производства.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ 

БОРГОМ 
 

Необхідність в додаткових коштах для покриття бюджетного дефіциту в 
багатьох країнах світу вимушує уряди держав звертатись до додаткових джерел 
фінансування у т.ч. внутрішніх і зовнішніх  кредитів, що тягне за собою 
зростання державної заборгованості. Державний борг є важливим 
макроекономічним важелем регулювання економіки держави, який  дає змогу 
здійснити обрану економічну стратегію, залучити кошти для вирішення 
важливих економічних питань та реалізації проектів. Водночас накопичення 
державного боргу має й негативну сторону, адже значна величина цього 
показника збільшує витрати на обслуговування державного боргу, знижує 
фінансову стійкість та загрожує економічній безпеці держави. Але наразі 
сучасний стан фінансової кризи в  Україні  можна охарактеризувати як кризу 
надмірної заборгованості. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України «державний борг - загальна 
сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених 
боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що 
вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, 
що виникають на підставі законодавства або договору» [1]. 

Обсяг державного боргу в Україні  почав стрімко зростати в період з 2008 
року з 130,69 млрд. грн. до 399, 11 млрд. грн. у 2012 році. Це сталося через 
вплив світової фінансової кризи та низки внутрішніх чинників, що зумовило 
додаткове залучення зовнішніх запозичень та, відповідно, зростання 
державного боргу. 

Залежно від сфери розміщення вирізняють внутрішній і зовнішній 
державний борг. У структурі державного боргу за всі роки зовнішній борг 
переважає над внутрішнім, і тільки в 2011 та 2012 роки їх співвідношення стає 
більш наближеним. Так, у 2006 р. та 2007 р. частка зовнішнього боргу у 
загальному обсязі державних запозичень складає 75%, тоді як у 2011 р. та 2012 
р. ситуація поступово змінюється і вже у 2012 році на зовнішній борг припадає 
52%, а на внутрішній – 48% державного боргу. Важливо відмітити, що така 
тенденція є позитивною, адже наростання зовнішнього боргу небезпечніше для 
економіки проти зростання її внутрішнього боргу, тому що зовнішній борг 
тягне у собі реальні негативні економічні наслідки: з виплатою відсотків і 
основної суми боргу пов’язаний відплив іноземної валюти, що призводить до 
зменшення валютних резервів та скорочення імпорту [2, 27]. 

У зв’язку з постійним зростанням боргових зобов'язань країни гостро 
постає питання удосконалення механізму управління державним боргом. 
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Під управлінням державним боргом слід розуміти сукупність заходів, що 
приймаються державою в особі її уповноважених органів щодо визначення 
місць і умов розміщення та погашення державних позик, а також забезпечення 
гармонізації інтересів позичальників, інвесторів і кредиторів. 

В Україні процес управління державним боргом супроводжується низкою 
проблем, починаючи зі звуженості поняття державного боргу в українському 
законодавстві, що не сприяє реалістичному прогнозуванню основних 
макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни, 
проблем структуризації боргу, проблем обліку та звітності державного боргу, 
спекулятивних тенденцій у розвитку ринку облігацій внутрішніх та зовнішніх 
державних позик; невідповідності між рівнями дохідності державних облігацій 
та ефективністю використання залучених коштів. 

Отже, напрямами удосконалення механізму управління державним 
боргом в Україні має бути: створення відповідного органу з управління 
державним боргом; удосконалення існуючої та ухвалення нової нормативно-
правової бази з управління державним боргом України. 

Окрім цього, регулюючі органи повинні провести низку заходів, 
спрямованих на: поповнення золотовалютних резервів до рівня, достатнього 
для задоволення основних потреб резидентів в іноземній валюті; підвищення 
рівня фінансового управління на державних підприємствах і суворий контроль 
з боку міністерств за цільовою спрямованістю і обґрунтованістю джерел 
погашення зовнішніх кредитів; поширення нормативів обов’язкового 
резервування на ресурси, залучені українськими банками від нерезидентів.  

Отже, державний борг представляє собою важливий макроекономічний 
важель регулювання економіки держави, який  за допомогою залучення коштів 
допомагає вирішувати важливі економічні питання та сприяє реалізації 
проектів. Управління державним боргом – це складний процес і в Україні він 
має наступні проблеми: недоліки в структурі боргу, в обліку та звітності 
державного боргу, наявності спекулятивних тенденцій у розвитку ринку 
облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; невідповідність між 
рівнями дохідності державних облігацій та ефективністю використання 
залучених коштів. З метою удосконалення процесу управління державним 
боргом вважаємо доцільним врегулювання нормативно-правової бази з цього 
питання та створення відповідного органу з управління державним боргом.  
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА ОПЕРАЦІЙНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ КОРПОРАЦІЙ 

 
Проявом ефективної дії корпоративного контролю виступає зростання 

інвестиційної привабливості  корпорації, оскільки підвищується її надійність як 
об’єкта фінансових вкладень. Розрахувати результат впливу корпоративного 
контролю на операційну діяльність машинобудівної корпорації у результаті 
створення системи корпоративного контролю можна за допомогою методів 
прогнозування. 

Значною кількістю дослідників [2-3] розглянути методи визначення 
ефективності механізмів управління, проте не визначено результативність 
впливу корпоративного контролю на ефективність операційної діяльності 
підприємства. 

Тому доцільним є обґрунтування методу визначення економічного ефекту 
від впровадження елементів механізму корпоративного контролю, котрий 
здатний враховувати кількісні та якісні зміні в умовах підприємства та 
забезпечувати реальний результат за підсумками розрахунку. 

До основної операційної діяльності підприємств машинобудування слід 
віднести вироблення машин та устаткування для внутрішнього та зовнішнього 
споживання та створення умов їх використання. Інша операційна діяльність 
пов’язана із комплексом допоміжних господарчих операцій. 

Як об’єкт корпоративного контролю операційна діяльність досліджується 
не за напрямами її організації, а за фінансовим результатом - прибутком. Метод 
формування чистого прибутку будь-якого підприємства регламентований 
П(С)БО 3 і містить такі етапи. 

1.Формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг). Чистий дохід розраховується як різниця виручки від реалізації і 
суми податків на споживання. 

2.Утворення валового прибутку. Валовий прибуток визначається як 
різниця чистого доходу і суми витрат, що включаються в собівартість. 

3.Визначення складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг). В склад  витрат, що включаються в собівартість, входять прямі 
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, 
невигідні витрати. 

4. Утворення фінансового результату від операційної діяльності. 
Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як сума алгебри 
валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, 
витрат на збут і інших операційних витрат. 

5. Утворення фінансового результату від звичайної діяльності до 
оподаткування. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 
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визначається як сума алгебри прибутку від основної діяльності, фінансових і 
інших доходів, фінансових  і інших витрат. 

6. Утворення надзвичайних доходів і витрат. 
7. Утворення чистого прибутку. Чистий прибуток визначається як різниця 

оподатковуваного прибутку від звичайної і надзвичайної діяльності і суми 
податку на прибуток. 

Отриманий чистий прибуток корпорації використовується відповідно до 
рішення власників і, як правило, йде на формування спеціальних цільових 
фондів корпорацій. 

Таким чином, механізм формування чистого прибутку, частина якого 
створює джерело виплат власникам, є предметом внутрішньо корпоративного 
контролю. Показниками, за допомогою яких здійснюється корпоративний 
контроль за операційною діяльністю постають - чистий прибуток цілком, 
частина чистого прибутку у вигляді дивідендного фонду, частина 
капіталізованого чистого прибутку, показники прибутковості (показники 
рентабельності). Коефіцієнти оцінки рентабельності (прибутковості)  
характеризують здатність  підприємства генерувати необхідний прибуток у 
процесі своєї господарської діяльності і визначають загальну ефективність 
використання активів і вкладеного капіталу. 

Головним завданням внутрішньо корпоративного контролю є 
дослідження факторів підвищення прибутковості  корпорації та умов її 
забезпечення в перспективі [1]. 

Виходячи з порядку формування чистого прибутку, у якості факторів 
його зростання виступають зростання чистого доходу, операційних та інших 
доходів та зменшення витрат  корпорації. Витрати, котрі пов’язані із 
корпоративним захистом  підприємства, тобто корпоративні витрати є 
складовими елементами адміністративних витрат, що складають групу 
операційних витрат. У сучасній практиці діяльності  корпорацій дані витрати 
здійснюються у формі регулярної платні, котра здійснюється на користь 
незалежного реєстратора або консалтингової фірми. 

Створення системи корпоративного захисту в умовах  корпорації 
дозволяє здійснити економію корпоративних витрат за рахунок разової 
економії витрат на оплату послуг незалежного реєстратора з формування 
системи реєстру володарів іменних цінних паперів. 

Обґрунтований методичний підхід щодо визначення впливу  діючого 
корпоративного контролю на ефективність операційної діяльності 
машинобудівних корпорацій виробничого призначення полягає у визначенні 
резервів зростання операційного прибутку. Даний методичний підхід щодо 
перспективного ресурсного забезпечення та прибутковості операційної 
діяльності відрізняється  від використовуваних раніше прогнозно-цільового та 
експертного підходу можливістю отримання більш конкретних розрахункових 
результатів, а не комплексу варіантів отримання прибутку від активізації 
заходів корпоративного захисту. 
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ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ 
СЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Необхідність розробки нового підходу до організації ефективного 

державного управління аграрним сектором національної економіки є 
вирішенням поставлених завдань, щодо забезпечення стабільності його 
розвитку.  

Це відноситься до здійснення принципів і економічних методів 
управління, і до механізму реалізації управлінських рішень і контролю за їх 
реалізацією. Пріоритетність проблем управління витікає із структурно-
функціональних характеристик управлінських процесів, коли очевидна 
необхідність уточнення змісту основних його функцій: планування, організації, 
координації, обліку і контролю. 

Крім того, на нашу думку, усі рівні управління повинні бути, спрямовані 
на реалізацію спільних цілей, їх необхідно розглядати у рамках єдиного об'єкту 
управління, при певному розмежуванні функцій управлінських органів різних 
рівнів, особливо якщо йдеться про державне і господарське (галузеве) 
управління. 

Слід зазначити, що вдосконалення галузевого управління пов'язане з 
надбудовним характером формування тієї частини виробничого апарату, яка 
здійснює регулятивно-настановну і виконавчо-розпорядливу роботу, і з 
організаційними перебудовами, які несуть соціальне, політичне, економічне, 
юридичне і навіть психологічне навантаження. 

На наш погляд, слід виділити три найбільш важливі завдання 
вдосконалення процесу державного управління аграрним сектором 
національнальної економіки: виявлення і реалізація організаційних резервів, 
підвищення ефективності праці працівників управління, підвищення технічного 
рівня системи управління.  
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Крім того, в Україні в порівнянні іншими розвиненими країнами слабо 
організована система збору оперативної інформації для ухвалення своєчасних 
управлінських рішень. В зв'язку з цим вважаємо також важливим розробку 
рекомендацій по створенню регіональної інформаційної системи державного 
управління аграрним сектором. 

Отже, для вирішення поставлених завдань слід виділити наступні 
пріоритетні напрями підвищення ефективності державного управління 
аграрним сектором національнальної економіки: 

1) розробка стратегії і комплексної програми розвитку аграрного сектора 
економіки на основі розвитку систем прогнозування і індикативного 
планування з метою поєднання інтересів держави, товаровиробників і 
споживачів; 

2) використання маркетингу і антикризового механізму в управлінні 
аграрним сектором національнальної економіки в цілях прискорення процесу 
його інтенсифікації, впровадження досягнень НТП, зростання продуктивності 
праці, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції; 

3) вдосконалення процесу галузевого управління, механізму прийняття і 
реалізації рішень на усіх рівнях з урахуванням чітко встановлених повноважень 
і форм контролю, підвищення ефективності комунікаційних процесів; 

4) вдосконалення системи інформаційно-консультаційного 
обслуговування керівників і фахівців аграрного сектору економіки, їх 
професійної підготовки і підвищення кваліфікації, а також створення з них 
кадрового резерву для апарату регіонального управління аграрним сектором. 

 
Руда І.І. 

аспірантка кафедри економіки підприємств, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
викладач кафедри економіки та економічної безпеки, 

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС  
 

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 
Оцінка фінансового результату завершує цикл діяльності підприємства, 

що пов’язаний з виробництвом і реалізацією продукції (виконаних робіт, 
наданих послуг) і одночасно виступає необхідною умовою наступного етапу 
його діяльності. 

Визначення економічного змісту фінансового результату діяльності 
підприємства, вивчення його видів, розкриття завдань аналізу і формування 
методики проведення аналізу займають одне з центральних місць у 
комплексному економічному аналізі господарської діяльності. 

Для будь-якого господарюючого суб’єкта отримання фінансового 
результату означає визнання суспільством (ринком) результатів його діяльності 
або отримання результатів від реалізації виробленого продукту у формі 
продукції, робіт або послуг. Тоді кінцевим фінансовим результатом буде 
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виступати сальдо результату від реалізації і витрат, понесених ним для його 
отримання. 

Методологічною основою аналізу фінансових результатів діяльності 
господарюючих суб’єктів є цільовий підхід, тобто чітке визначення і 
формування цілей аналізу, їх ранжування та впорядкування, а також визначення 
завдань аналізу. 

Провідні економісти в галузі економічного аналізу та фінансового 
менеджменту велике місце приділяють вивченню фінансових результатів 
господарської діяльності підприємства, однак підходять до визначення 
економічного змісту даного поняття в різних аспектах і з різним ступенем 
деталізації. 

Цілями проведення аналізу фінансових результатів, на думку 
М.І.Баканова , автора навчального посібника «Аналіз фінансових результатів, 
рентабельності вартості та продукції», є [5, с.23-24] : своєчасне забезпечення 
керівництва підприємства і його фінансово-економічних служб даними, що 
дозволяють сформувати об’єктивне судження про результати діяльності 
підприємства, розробка заходів щодо максимізації прибутку підприємства; 
розроблення пропозицій щодо використання прибутку підприємства після 
оподаткування. 

Автор підручника «Аналіз фінансово-господарської діяльності» 
С.М.Пястолов вважає, що основні завдання аналізу фінансових результатів 
полягають в оцінці динаміки показників прибутку і рентабельності за 
аналізований період; у вивченні джерел і структури балансового прибутку 
підприємства та чистого прибутку, що витрачається на виплати дивідендів; у 
визначенні потенціалу підвищення різних показників рентабельності [6, с.142-
143]. 

У науковій літературі наводяться й інші підходи до визначення цілей і 
завдань аналізу фінансових результатів, але всі вони спрямовані на пошук 
резервів збільшення прибутку і рентабельності в сфері бізнесу, однією з 
складових якого є діяльність підприємств за видом економічної діяльності 
«Організування поховань і надання суміжних послуг» (код 96.03 за КВЕД-
2010). 

Узагальнені фінансові результати (сальдо) діяльності підприємств за 
видом економічної діяльності «Організування поховань і надання суміжних 
послуг» подано в табл. 1.  

Таблиця 1 
Узагальнені фінансові результати (сальдо), тис.грн. 

Рік Фінансові результати (сальдо) Рік Фінансові результати (сальдо) 
2004 3399,0 2009 -738,3 
2005 3941,8 2010 -890,2 
2006 560,9 2011 -4921,2 
2007 -396,3 2012 1470,2 
2008 2026,2   
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За 2010-2012 рр. вказані дані є дещо неточними, оскільки в таких 
областях як Волинська, Закарпатська, Рівненська, Сумська, Чернігівська та 
Чернівецька, в різні роки інформація є конфіденційною відповідно до Закону 
України «Про державну статистику», що передбачає нерозголошення 
статистичної інформації, якщо в даній області працює не більше 3-х 
підприємств, основна діяльність яких підпадає під код 96.03 за КВЕД-2010. 

Наочне відображення узагальнених фінансових результатів подано на 
рис. 1. 

 
Рис.1. Динаміка фінансових результатів (сальдо) підприємств сфери ритуальних 

послуг в Україні за 2004 та 2012 роки, тис.грн. 
 
Провівши лінійну апроксимацію даних показників, можна легко помітити 

спадну тенденцію, яка відображена прямою лінією на рисунку 1. Все це 
свідчить: про неефективну діяльність підприємств сфери ритуальних послуг в 
Україні; про необхідність модернізації системи державного управління даною 
сферою як однієї з складових галузі житлово-комунального господарства; про 
підтримку необхідного рівня прибутковості цієї галузі з метою переходу до 
ефективних ринкових методів управління, використовуючи аналогічний досвід 
розвинених країн. 

Отже, підтримання необхідного рівня прибутковості – об’єктивна 
закономірність нормального функціонування суб’єктів діяльності сфери 
ритуальних послуг в ринковій економіці. Систематична незадовільна динаміка 
сальдо фінансових результатів свідчить про неефективність і ризикованість 
даного виду бізнесу, що є однією з головних внутрішніх причин банкрутства. 

Таким чином, фінансовий результат – головний критерій оцінки 
діяльності для більшості підприємств і характеризується приростом суми 
власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від 
основної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також у результаті інших 
обставин. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 
УКРАЇНИ 

 
Важливою умовою розвитку вітчизняної національної інноваційної 

системи виступає наявність саме інноваційної стратегії. Практично всі провідні 
країни мають продуману стратегію науково-технічного розвитку, що 
реалізується на практиці і забезпечується виділенням значних фінансових 
коштів. Такі стратегії здійснюють США, Японія, Німеччина, Великобританія, 
Китай, Бразилія та Індія. Головний упор у цих документах робиться на 
збільшенні державних інвестицій до НДДКР у пріоритетних галузях, 
стимулюванні внутрішнього попиту на високотехнологічну продукцію, 
вживанні комплексних заходів із заохочення інноваційної активності 
приватного сектора, особливо малого і середнього бізнесу, а також підготовці 
кваліфікованих наукових і інженерно-технічних кадрів. Тому приєднання 
України до числа лідерів глобального науково-технічного розвитку вимагає 
прискореного здійснення державної стратегії підтримки НДДКР та інновацій. 

З урахуванням сказаного можна зробити акцент на двох основних 
висновках, з яких випливають напрямки стратегічної орієнтації державної 
політики в сфері інтеграції національної економіки в глобальний інноваційний 
простір. 

По-перше, основа формування вітчизняної інноваційної стратегії 
визначена, однак створення ефективних механізмів її реалізації — ще тільки 
стратегічний пріоритет, і тому потрібна низка серйозних конкретних заходів у 
цьому напрямку, в основі яких — усунення ключового протиріччя — 
«антибіоз» елементів національної інноваційної системи. 

По-друге, інтеграція інноваційної сфери України в глобальний 
інноваційний простір за низкою напрямків не забезпечує країні конкурентних 
переваг. Очевидно, що формування ефективної інноваційної стратегії 
припускає одержання довгострокових ефектів не тільки на рівні національних 
учасників інноваційного процесу, але і розвиток їх міжнародного 
співробітництва, визначення власної ніші на світових ринках інноваційної 
продукції, вбудовування до глобальних інноваційних ланцюжків створення 
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вартості високотехнологічних ТНК, перехід від «інерційної» експортно-
сировинної моделі розвитку до інноваційного сценарію. Іншими словами, 
досягнення стратегічних цілей на глобальному рівні бачиться на основі 
формування результативної інноваційної стратегії, що забезпечує високий 
ступінь взаємозв'язку всіх учасників інноваційного процесу. З іншого боку, вже 
зараз на етапі формування інноваційної стратегії до неї повинні бути закладені 
мета, задачі, механізми й інструменти зовнішньоекономічного позиціонування 
вітчизняної інноваційної системи, взаємопов'язані з національними, 
регіональними і галузевими інтересами учасників інноваційного процесу, і 
відповідно з їх стратегіями. 

Українська економіка, насамперед, повинна нівелювати свою 
неуспішність за рівнем інноваційного розвитку серед найбільш розвинутих 
країн світу шляхом прискореного нарощування власного науково-дослідного 
потенціалу, створення найбільш сприятливих умов для впровадження 
результатів винахідницької діяльності, динамічної участі в міжнародному 
інноваційному поділі праці. Часткова орієнтація національної економіки на 
внутрішній економічний обіг не суперечить сучасним тенденціям глобалізації, 
а, навпаки, на визначених етапах виступає діючим інструментом підтримки 
країни, сприяючи тим самим її ефективному вбудовуванню в систему 
міжнародних відносин. 

Особливість переходу до інноваційного соціально орієнтованого типу 
економічного розвитку полягає в тому, що Україні слід одночасно вирішувати 
задачі і доганяючого, і випереджального розвитку. В умовах глобальної 
конкуренції і відкритої економіки неможливо досягти рівня розвинутих країн за 
показниками добробуту й ефективності, не забезпечуючи випереджальний 
розвиток тих секторів української економіки, що визначають її спеціалізацію в 
світовій системі господарювання і дозволяють в максимальному ступені 
реалізувати національні конкурентні переваги. 
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INTEGRATION OF THE BULGARIAN FARMS IN THE CONDITIONS OF 

THE EU CAP 
 

Introduction. With the accession of Bulgaria to the European Union farms in 
the country face a number of requirements imposed by the Common Agricultural 
Policy. At present, most of these farms have difficulties in meeting these 
requirements. Our goal is to outline the main factors that determine the performance 
of these requirements and problems encountered in their implementation. This link 
will direct our attention to two factors: the form of the farm and the degree of 
awareness of the requirements imposed. The object of the study are farms from four 
selected municipalities in Plovdiv district:  the Municipality of Saedinenie, the 
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Municipality of Maritsa, the Municipality of Stamboliyski,  and the Municipality of 
Rodopi. 

Methodology of the study. In conducting the study, the main principles of of 
the system approach were taken into account: purposefulness, integrity, organisation, 
complexity. It is a methodology which views the objects of study as systems that are 
in steady touch with other systems. On their part, the systems are influenced both by 
their internal structure and the external environment. 

To achieve the objectives of the study and to collect data on  farms, the method 
of study based on questionnaires was chosen. Through the study, information was 
collected on typical farmers. To implement the survey, a questionnaire was 
developed. Chi-square analysis, analysis of variance, and correlation analysis were 
chosen for processing of the empirical data.  These types of analysis have proved to 
be the most appropriate statistical methods to confirm or deny the research 
hypotheses and to achieve the objectives of the study. 

Analysis of the data. The relationship of organizational form - the degree of 
fulfillment of the requirements. Data from the questionnaire are presented in Table 1. 

 Table 1 
Level of implementation of the requirements of organizational form 

Organizational form Degree of 
requirements are 

met 
Registered 

farmer Cooperative Company Sole trader 

Degree of alignment 
with the 

requirements of the 
farm (% 

does not meet the 
requirements 
introduced 

13 0 0 0 20 

meets all the 
requirements 7 2 3 1 20 

meets the  majority 
of the requirements  14 1 5 2 33,85 

meet  the small part 
of the  requirements  15 0 0 2 26,15 

Source: Own questionnaire data 
The table shows that 33.85% of the surveyed farms meet the majority of 

requirements imposed and only 20% of farms are not complied with them. 
For purposes of analysis the following hypotheses are built: H0: There is no 
significant relationship between organizational form of the holding and the degree of 
alignment of farm to the requirements imposed; H1: There is significant relationship 
between organizational form of the holding and the degree of alignment of farm to 
the requirements imposed. Using chi-square analysis were calculated statistical 
parameters that show the strength of the relationship between organizational form of 
farms and the degree of bringing them to the requirements of the CAP. The estimated 
empirical characteristic is 15,552. To determine the theoretical value is chosen 
margin of error α = 0,05 and degrees of freedom f = 9. In these figures should be 
confirmed null hypothesis because χ2 theory. > Χ2 EMF., 16.92 > 15.552. As a 
result, it is accepted as true null hypothesis or form of the farm does not affect the 
degree of implementation of the EU requirements in the field of agriculture. 
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The relationship level of awareness - degree of fulfillment of the requirements.  
Another factor that influences the degree of enforcement of requirements is the 

level of awareness of farmers. It turns out that those farms that are familiar with the 
requirements of the CAP, many more have responded to these requirements than 
others. To determine the strength of the relationship between the level of awareness 
and the degree of compliance with the requirements of CAP are built the following 
hypotheses: H0: There is no significant relationship between degree of awareness and 
degree of alignment of farm to the requirements imposed; H1: There is significant 
relationship between the level of awareness of the farm and the extent of alignment of 
farm to the requirements imposed. The results of the questionnaire related to the level 
of awareness of the farms are shown in Table 2.      

Table 2 
Level of implementation of the EU requirements depending on the awareness of farm 

Degree of awareness of the requirements to holding 
Degree of fulfill the 
requirements No, I am not 

aware 

Yes, I am familiar 
with all 

requirements 

Yes, I am familiar with 
some  

requirements 
does not meet the 
requirements introduced 11 0 2 

meets all the requirements 0 13 0 
meets  majority of the 
requirements  1 10 11 

meet the requirements of small 
part 2 0 15 

Source: Own questionnaire data 
 

Table 3 
Distribution of answers to the problems on alignment of the farm to EU requirements 

Problem І place  ІІ place  ІІІ place 
lack of funds 28 7 2 
lack of information 19 18 7 
large bureaucracy 5 10 8 
lack of support from the state 1 4 12 
other problems and difficulties 2 3 6 

Source: Own questionnaire data 
In this case, again using chi-square analysis is considered true alternative 

hypothesis, which states that there is a significant relationship between the level of 
awareness and level of implementation of the requirements (χ2teor. <χ2emp., 12.59 
<73.310). 

One of the main problems faced by farmers in the implementation of those 
requirements is the lack of sufficient financial resources. 56.92% of the surveyed 
farms have indicated that lack of funds can not bring their holdings to the 
requirements imposed because much more important to them at the moment is to 
keep these farms. Another significant obstacle that hampers the implementation of 
the requirements is bureaucracy. 35.38% of the farms reported that due to the high 
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level of bureaucracy fail to bring their farms to European norms. Typical for 
Bulgarian agriculture is relatively low activity of the farm when applying for a 
measure of Program for rural areas. One of the main reasons for this low activity are 
lack of awareness of the owners of these farms as a result of which they are not 
familiar with the opportunities afforded to them by the program. Another major 
problem faced by farmers is a complex procedure in applying these measures. 
Considering the relatively low level of education of people employed in agriculture in 
the country without the help of a professional applying for any of the measures and 
the approval of the project becomes almost impossible. Interest is that the choice of a 
measure of Program rural development (PRD) largely depends on the organizational 
form of the holding. For example, farms that operate as registered farmers apply 
mostly measure "Setting up of Young Farmers" and "Support for semi-subsistence 
farms undergoing restructuring." Under "Modernization of agricultural holdings" and 
"Adding value to agricultural and forestry products" apply farms operating as 
companies and agricultural cooperatives. Observed farms apply primarily to purchase 
equipment. Bulgaria's accession to the EU affected differently on farm incomes. 
From the results of the poll shows a negative trend in farm incomes. 47.69% of the 
owners of the farm said that after 2007 their income significantly reduced. 

Table 3                 
Application under the RDP measures on organizational forms (%) 

Organizational form 
Applying for RDP 
measures Registered 

farmer Cooperative Company Sole trader 
Applying for RDP 

measures (%) 

I have not applied 61,22% 0% 62,50% 20,00% 55,38% 
I applied and the 
project is approved 32,65% 100,00% 37,50% 40,00% 36,92% 

I applied and the 
project is not 
approved 

6,12% 0% 0% 40,00% 7,69% 

Source: Own questionnaire data 
The main reason for this appears high competition in the EU market, which 

Bulgarian farms are not prepared. About 35.38 percent of their income holdings 
remain unchanged and only 16.93% income increase. 

Conclusion. The analysis shows that Bulgarian agriculture is facing a very 
difficult task - its adaptation to a new environment called the Common Agricultural 
Policy of EU. The introduction of direct payments is significant but insufficient 
support for farm incomes. Along with weak administrative capacity leads to a delay 
in the launch and absorption of measures in the PRD. Negative effects have little 
awareness of farmers regarding measures to support the PRD. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Однією з найважливіших галузей національної економіки є харчова 

промисловість. Вона є одним з основних джерел надходження коштів до 
державного бюджету та відіграє значну роль у забезпеченні продовольчої 
безпеки країни. Питома вага обсягу реалізації продукції підприємств з 
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів продукції у  
2012 р. склала 254459,9 млн. грн., що у загальному обсязі промислової 
становить 18,2% (для порівняння: питома вага легкої промисловості склала 
0,7%).  Експорт продуктів харчової промисловості у 2012 р. сягнув 17880,6 млн. 
дол. США, що становить 26% всього експорту. У 2010 та 2011 р. цей показник 
становив близько 19% [1].  

Для забезпечення стабільного та ефективного функціонування харчової 
промисловості слід оглянути можливі перспективи її подальшого розвитку. 

Перспективними напрямами розвитку харчової промисловості України 
можна вважати: 

− створення єдиної системи сертифікації та стандартизації; 
− підвищення ефективності каналів постачання продуктів; 
− формування розвиненої сировинної бази; 
− оновлення матеріально-технічної бази підприємств; 
− підвищення безпеки продовольчих товарів; 
− державне фінансування перспективних галузей харчової промисловості; 
− фінансування інновацій; 
− залучення інвестицій для збільшення експорту; 
− вихід на нові зовнішні ринки збуту; 
− реструктуризація імпорту. 

Наразі питання створення єдиної системи сертифікації та стандартизації є 
актуальним завдяки можливому підписанню угоди про асоціацію з ЄС та 
необхідності українських виробників розширювати свої ринки збуту. Після 
асоціації з ЄС Україна отримає один із найбільш стабільних ринків світу. Зараз 
створюються всі необхідні умови для поступової лібералізації торгівлі з ЄС. У 
найближчі роки Україна повинна послідовно транспонувати Європейські 
стандарти на національні та скасувати ті, що суперечать їм, включаючи 
міждержавні стандарти (ГОСТи). Тому важливо поширювати інформацію та 
ділитися досвідом щодо переваг запровадження підприємствами харчової 
промисловості міжнародних стандартів, розроблених Міжнародною 
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організацією стандартизації ISO, які використовують для сертифікації виробів, 
призначених для експорту в інші країни і реалізації на світовому ринку. 

Недосконала ринкова інфраструктура, наявність значної кількості 
посередників, неефективний механізм інтеграції між постачальниками 
сировини, підприємствами-виробниками та торговельними організаціями 
здійснюють відповідний вплив на кінцеву ціну продуктів харчування. Для 
підвищення ефективності каналів реалізації продукції доцільно запровадити 
оперативну систему цінового моніторингу внутрішнього продовольчого ринку 
та прогнозування майбутньої кон'юнктури на світових ринках, а також 
створити систему опублікування ринкової інформації та торгових новин [3, 
c.137]. Необхідно приділити увагу розвитку суспільних форм організації 
виробництва в галузевих господарських ланках харчової промисловості, 
зокрема, концентрації, спеціалізації, диверсифікації, кооперуванню та 
комбінуванню виробництва.  

Держава повинна сприяти формування сталої, розвиненої сировинної 
бази, переймаючи досвід передових країн та реалізуючи державні програми 
підтримки. В першу чергу, необхідно налагодити партнерські відносини між 
сільськогосподарськими підприємствами, які постачають сировину 
підприємствам харчової промисловості. Пошук компромісів між ними повинен 
сприяти забезпеченню виробників якісною сировиною в достатній кількості за 
ціною, вигідною постачальнику. Для вирішення цього питання необхідно 
враховувати особливості діяльності контрагентів у кожній галузі.  

Досить високий рівень якості вітчизняних продуктів харчування 
супроводжується значними витратами та високим рівнем собівартості 
продукції, що знижує її конкурентоспроможність на ринку продовольства за 
ціновим фактором. Для цього необхідно провести оновлення матеріально-
технічної бази підприємств харчової промисловості, спрямоване на 
модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення. Створення нових 
виробничих фондів, впровадження принципово нових технологій збереження 
властивостей сировини та, як результат, значне підвищення якості готової 
продукції, застосування безвідходних і маловідходних технологій, комплексне 
використання сировини – все це дозволить докорінно підвищити ефективність 
виробництва продовольчих товарів та їх конкурентоспроможність і зайняти 
передові позиції на світових і регіональних ринках [2, с.36]. 

Підвищення безпеки продовольчих товарів передбачає забезпечення 
фінансування роботи по гармонізації системи санітарного, ветеринарного та 
фіто санітарного контролю з міжнародними стандартами, здійснення 
гармонізації національних стандартів в галузі безпеки харчової продукції з 
міжнародними стандартами Кодексу Аліментаріус, продовження реалізації 
заходів щодо поетапного досягнення повної відповідності національної системи 
стандартизації та технічного регулювання Угоді про технічні бар'єри в торгівлі 
СОТ. Розробка ефективних механізмів державного захисту ринку від 
недоброякісної продукції дозволить зменшити обсяги тіньового обігу та 
захистити вітчизняних виробників, гарантуючи захист здоров'я, інтересів і прав 
споживачів та безпеку продовольчих товарів [3, с.137]. 
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Фінансові аналітики виводять харчову промисловість в трійку найбільш 
цікавих для інвесторів галузей. Хоча експерти вважають, що ринок м’яса та 
хліба, хлібобулочних і борошняних виробів монополізовані, а інші галузі вже 
поділені між гравцями ринку, інвестиції можливі на межі галузей, на суміжних 
проектах, зокрема у виробництво устаткування для харчової промисловості [4]. 

Для збільшення обсягів залучення інвестицій в харчову промисловість 
важливо сприяти реалізації інвестиційних проектів, орієнтованих на експорт. 
Потрібно вирішити питання зменшення заборгованості по відшкодуванню ПДВ 
експортерам і забезпечити подальші його виплати.  

Держава повинна сприяти залученню інвестицій з метою модернізації 
підприємств харчової промисловості на новому інноваційному рівні, створити 
сприятливі умови для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів, 
застосування лізингу, різних форм кредитування виробництва тощо. За 2012 р. 
участь держави у процесі нарощення інноваційного потенціалу національного 
господарства становила 44,6% від загальних витрат на виконання наукових та 
науково-технічних робіт [1]. 

Через неготовність української продукції вийти на європейський ринок та 
обмеження поставок до Росії вітчизняної молочної та кондитерської продукції, 
необхідно оцінити нові альтернативні ринки збуту продукції харчової 
промисловості. В якості потенційно цікавих для українських молочників ринків 
є Сербія, Боснія і Герцеговина, Алжир, Ємен, Лаос, Туреччина, Сінгапур і 
Марокко. За словами першого віце-прем'єр-міністра С. Арбузова «зелене 
світло» для вітчизняного продовольства включили ринки Японії, Тайваню, 
Швейцарії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Південно-Африканської 
Республіки». До перспективних країна-споживачів української продукції можна 
віднести Китай, Іран, Близький Схід, Бангладеш і Таїланд [5]. 

Реструктуризація імпорту повинна проводитись за рахунок концентрації 
на тій продукції, котра втілює передові технології. Відповідно потрібно 
зменшити імпорт стандартизованих видів товарів, які можна замінити 
конкурентоспроможними вітчизняними аналогами, що виробляються 
самостійно або в кооперації з провідними світовими виробниками. Також 
здійснювати імпорт тільки тих товарів, які відсутні у нашій країні, при цьому 
обґрунтовувати економічно і фінансово обсяги імпортованої продукції. 

Розглянуті можливі перспективи розвитку харчової промисловості 
дозволять у подальшому визначити напрямки стратегічного росту галузей, що 
будуть спрямовані на: подолання негативних економічних тенденцій, 
утвердження конкурентоспроможних позицій, підвищення інвестиційної 
привабливості та ефективне функціонування галузей харчової промисловості з 
урахуванням їх специфічних особливостей, суспільних потреб і ресурсів 
виробництва та споживання продовольчих товарів.  
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СОЦИЕТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

 
Оценка эффективности функционирования системы общественного 

производства имеет два ракурса: оценка самого процесса, и оценка его 
результативности с точки зрения полезной функции системы. Традиционное 
измерение эффективности процесса как отношения результата к затратам мало 
что говорит о том, в какой степени реализована полезная функция системы: это 
характеристика того, каким образом эта функция реализована. 

Когда речь идет о полезной функции экономической системы, очевидно, 
что подразумевается удовлетворение потребностей человеческого сообщества 
[1]. Однако этот, вообще говоря, главный ракурс анализа подменяется 
второстепенным – анализом эффективности производственно-сбытового 
процесса.  

Поскольку в рамках либеральной доктрины эффективность 
рассматривается только с точки зрения потребляемых ресурсов и объемов 
выпуска, то происходит умышленное сужение сферы анализа до таких фаз 
общественного производства, как, непосредственно, само производство 
(критерий издержек) и обмен (ценовые критерии). Хочется заметить, что столь 
упорно отстаиваемая Л. Вальрасом точка зрения на распределительные 
процессы как сферу «морали» совершенно логично привела к сокрушительной 
«аморальности» экономического детерминизма. Сокрушительной, поскольку в 
результате его признания как доминирующей экономической идеологии был 
запущен процесс разрушения социальной ткани общества, и попытки «залатать 
дыры» путем создания новых концептов в рамках старой доктрины 
(подразумеваем концепции человеческого и социального капитала) не могут 
изменить ее разрушительную сущность. 

Начнем с того, что если покупается оросительная система, рассчитанная 
на 100 га посевных площадей, а фактически она орошает только 1 гектар, то 
любому экономисту понятно, что эффективность этой системы ничтожна. 
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Когда же речь идет об экономической машине, рассчитанной на 
удовлетворение потребности N млн. человек, а фактически удовлетворяющей в 
полном объеме потребности только 10%, расчет ее эффективности 
ограничивается отнесением валового выпуска к издержкам, и не учитывает 
степень реализации полезной функции [2]. 

Здесь стоит кратко коснуться основного принципа либеральной 
доктрины: накопления капитала. Абсурдность предположения о бесконечности 
этого процесса (вспомним Дж. М. Кейнса с его концепцией предельной 
эффективности капитала) должна бы быть достаточно очевидной; однако все-
таки рассмотрим некоторые прямые следствия этого процесса (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика долей дохода 10% самых богатых и 10% самого бедного 

населения Украины 
 
Практически функциональная обратная зависимость (коэффициент 

парной корреляции 97.0− ) между долями дохода 10% богатейшего и 10% 
беднейшего населения Украины (построено по данным Мирового банка [3]) 
отражает истинную суть процесса накопления капитала [4]. 

Что качается такой важной составляющей национальной системы 
хозяйствования, как механизм государственного регулирования, то 
эффективность его функционирования не оценивается и вовсе, хотя издержки 
процесса весьма значительны (расходы бюджета). Если субъект (общество) 
несет издержки, то, очевидно, он должен получить «выход», и право оценивать 
этот выход никак не может быть предоставлено тем, кто осуществляет 
расходование бюджетных средств [5]. Налогоплательщик стоит над 
чиновником постольку, поскольку он является главным финансовым 
источником покрытия расходов бюджета. 

Не задерживаясь на микро-уровне, отметим, что эффективность 
предприятия должна оцениваться не только с точки зрения его операционной 
функции, но и с точки зрения утилизации общественного ресурса труда [6]. Мы 
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ни в коем случае не игнорируем экологическую составляющую деятельности, 
или утилизацию природных ресурсов, которые являются собственностью всего 
человечества, и не только нынешнего, но и будущих поколений. Делая акцент 
на человеческих ресурсах, мы хотим подчеркнуть неправомочность подхода к 
работникам, занятым на предприятии, как трудовым ресурсам этого 
предприятия. Они были, есть и будут ресурсами общества, его неотъемлемой 
частью, и рассматривать их можно только как «доверенное благо», за 
сбережение и развитие которого владельцы и администрация должны нести 
полную ответственность. Это означает, что социально эффективная занятость 
трудовых ресурсов является не менее, а даже более значимой полезной 
функцией предприятия, чем его операционная функция. Речь идет о качестве 
трудовой жизни, социальной мобильности работников и удовлетворенности 
трудом [6]. 

Принцип субсидиарности как способ перенесения ответственности на 
работника за ужасные условия труда и нищенскую заработную плату – это одно 
из «гениальных» изобретений либеральной доктрины. Однако работник и 
работодатель изначально находятся в неравных условиях [7] в плане 
полномочий принятия решений: владельцы средств производства располагают 
гораздо более широким спектром возможностей влияния на цену труда. 

Таким образом, социетальный подход к определению эффективности 
подразумевает радикальный пересмотр существующих методов ее оценки и 
формирование новой системы критериев. Эти критерии должны базироваться 
на признании общественной ценности труда как единственной и уникальной по 
своей природе движущей силы развития общества. Социальная ответственность 
субъектов бизнеса и субъектов государственной власти должна оцениваться в 
системе критериев эффективности использования и воспроизводства 
национальных факторов, в первую очередь – непроизведенных активов. 

В заключение следует отметить, что наука как отчужденное от индивида 
объективное знание законов развития природы и общества уже сегодня 
является одним из ключевых факторов общественного производства, и 
игнорирование этого факта скоро станет невозможным. Реализация 
нормативной функции науки позволит в корне изменить всю систему 
производственных отношений и повысить эффективность общественного 
способа производства в рамках социетального подхода. 
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IMPROVEMENT APPROACHES METHOD OF TARIFF REGULATION IN 
THE TELECOMMUNICATION SERVICES MARKET 

 
Implementing and ensuring the processes and procedures of regulation and 

management in the telecommunications market, it is necessary to take into account 
the legislation of Ukraine and international legislation. Furthermore, taking into 
account Ukraine's intention to join the EU and the fact that entry into the World 
Trade Organization (WTO), should provide a gradual transition to the 
implementation of EU directives and requirements of WTO documents. 

The need for tariff regulation usually occurs when markets communication 
services can not reach the competitive level of tariffs. Purpose of the tariff policy 
regulation for state regulation of competition in markets for telecommunications 
services is to determine the optimal value of tariffs, ensure compliance challenges 
facing telecommunications operators. These tasks for any enterprise is : current profit 
maximization, maximization of services, maximize market share; survival and 
sustainable development in the market, etc. 

The tasks of the tariff regulation in the telecommunications sector are [1]: 
− encouraging the introduction of new technologies and operators expanding 

volumes of services; 
− increase the capacity of operators to ensure that users' needs for 

telecommunications services and investment in the development sector to 
achieve stable economic position of operators in the telecommunications 
market; 

− stimulating the development of competition; 
− ensuring a balance between the demand and growth of telecommunications 

services ; 
− ensuring stability, transparency and predictability of tariffs; 
− setting tariffs that meet the cost of services and level of quality. 
Today tariff regulation in the telecommunications sector in accordance with 

current legislation. Tariffs are based on the cost of services, taking into account the 
profit and depend on the level of quality of telecommunication services. However, in 
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our opinion the problem of tariff regulation under the regulatory mechanism of 
competition is that by rejecting the principle of formation of tariffs «cost plus» [2, 3], 
it is advisable to resort to other approaches to tariff. 

Thus, during the formation of the tariff policy for telecommunications services 
(in particular, universal) use principles set S.Y. Witte [4], namely the correspondence 
principle tariffs solvency level of the population. Based on this principle, the tariffs 
must be adjusted to the extent of enrichment of the people. In our view, the tariff for 
public telecommunication services can be carried out using the following scientific - 
applied approaches. 

The first approach. As is well known, household spending and business - 
structures have a fixed structure, which undergoes structural changes depending on 
the level of economic development, inflation level, GDP & GDPD, and other factors. 
All users can differentiate into groups based on the pattern of their costs. 

Next, using logical-mathematical models of character  to determine of the share 
of the costs relating to telecommunications services and to generate tariffs that are 
optimal for each group plus costs relating to communication services based on the 
marginal costs and average amount of consumption services. Coefficient taking into 
account the cost j-th group on i-th communication service (Kj

i group), calculated taking 
into account the unit weight of expenditures on concrete payment i-th services in total 
expenditures on telecommunications services. It should also provide a correcting 
coefficient for each group (Kcor), which will be included in the tariff in the case of 
changes in welfare and economic efficiency of business. As this coefficient can be 
used inflation coefficient. Thus, the tariff (Tij) include the following components: 

 
Тij =Ci  × Kj

i group × Kcor + P     (1) 
 

where Tij - value tariff for the i-th service j-th consumer groups; 
Ci - cost price of the i-th service; 
Kj

i group - coefficient taking into account the cost j-th group at the i-th 
communication service; 

Kcor - correcting coefficient; 
P - profit, which is determined not by a single tariff of return, and 

differentiated depending on the general economic effects produced by individual 
groups of consumers, taking into account their ability to pay. 

The second approach. Determination of tariffs by force of multivariate 
mathematical models. In this case, as in the first approach, consumers will be divided 
into groups, identifying the factors that have the greatest impact on the consumption 
of telecommunications services for each group. Next there is a formation of 
mathematical models depending demand for telecommunications services (for 
standard types) from the tariff average wage inflation, which the availability of 
alternative services, etc. Thus, the demand for i-th services for j-th group of 
consumers is a function of the form: 

 
Tij = F(x1j, x2j, …xnj),     (2) 
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where xn j  - factors affecting the demand for the j-th group. 
 
Factors that have the greatest impact on the demand for telecommunications 

services, determined by questioning each group of consumers. 
The resulting models allow us to determine the optimal tariffs for each group, 

as well as to predict the level of consumption of services, depending on fluctuations 
in both the tariffs and other economic indicators included in the model. 

The proposed approach, despite some of its implementation complexity is 
science-based and best serve the interests of both consumers and the economic 
situation in the telecommunications services market. 
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СТАН ЕКОНОМІКИ ЄГИПТУ ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ У ТРАВНІ 2011 

РОКУ  
 

Основними причинами заворушень в Єгипті є: беззмінне 30-річне 
перебування при владі одного клану, як наслідок - неможливість для 
опозиційних кланів реалізувати свої амбіції, безробіття, відсутність механізмів 
соціального захисту незаможних верств населення, а також деякі структурно-
демографічні фактори. Аналітики вважають, що протести в Єгипті 
спровокувала революція в Тунісі, викликавши ефект доміно. Подібно Тунісу на 
початку єгипетських заворушень мали місце випадки публічних самогубств. 

Так 17 січня 2011 року студент спалив себе перед будівлею парламенту в 
Каїрі. Заворушення в Єгипті, як і в Тунісі, були детально висвітлені світовими 
інформагентствами і отримали різні імена: «Твіттерна революція», 
«Молодіжна», «Гірчична», «Курортна», «Динна», «Революція пірамід», а також 
«Фінікова» [1]. 

На сьогоднішній день основною проблемою «революції» в Єгипті є 
відсутність яскравих харизматичних лідерів. Це дуже показовий факт. 
Революція (якщо це дійсно революція, тобто зміна одного суспільного ладу 
іншим) обов'язково «виштовхує» нагору не одного і не двох, а цілу генерацію 
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нових яскравих лідерів. У Єгипті цього немає, оскільки вважати тих молодих 
бунтарів, які перманентно виходять на вулицю і чогось вимагають, новими 
робесп'єрами і дантонами не можна. 

Все це демонструє нам, що нічого в єгипетській дійсності кардинально не 
змінилося. Крім одного: приходу до влади в економіці нового молодого 
покоління, якому «дідусі садатівського періоду» сильно ускладнювали життя і 
не давали спокійно розширювати свій бізнес.  

Тому основні зусилля нової влади  зосереджені зараз в сфері судів і 
конфіскацій.  Іншими словами, йде перерозподіл власності й активно 
розчищається «поляна» для нових економічних «грандів». Головні кандидати у 
президенти країни (Амр Муса і М.ель-Барадеї) з усією очевидністю 
демонструють нам вузькість «лінійки лідерів». Країна знаходиться на 
роздоріжжі; гостро відчувається потреба в кардинальних економічних 
реформах, в 2014 році очікується перша серйозна криза дефіциту 
продовольства. При цьому фактично відсутній клас молодих і енергійних 
політичних діячів нового покоління. І підкреслимо особливо - світських лідерів. 

Помітно відчувається криза силових структур. Внутрішня держбезпека і 
МВС розформовані; керівники під слідством, більшість досвідчених 
співробітників звільнені. У цій ситуації інформація про можливу появу в Єгипті 
відомого фінансиста «Аль-Каїди» і «чеченського ветерана» Абу Рабіа не 
виглядає чимось винятковим і неможливим. Навіть, незважаючи на той факт, 
що за часів Х. Мубарака він знаходився в розшуку. В якійсь мірі ще працює 
УОР (зовнішня розвідка), яку зміни поки що торкнулися мало. Зокрема, новий 
керівник УОР М. Мувафі відвідав із приватним візитом в кінці березня 2011 
року Саудівську Аравію та Сирію. У першому випадку, мова йшла про 
відновлення єгипетсько-іранських відносин, а в другому - про допомогу 
сирійців в налагодженні внутрішньо-палестинського діалогу. В останньому, як 
можна судити по підписанню договору між ФАТХ і ХАМАС, був досягнутий 
прогрес. А що стосується реакції Ер-Ріяда, то вона була не такою однозначною. 
Візит нового головного розвідника повинен був відповісти на питання: чи 
збережуться саудівські інвестиції в Єгипет у випадку потепління ірано - 
єгипетських відносин.  

А також ще один таємний сенс: налякати саудівців тим, що в разі відмови 
у великих фінансових внесків з їхнього боку, Каїр запропонує зробити це Ірану. 
Як зрозуміло, такий маневр спрацював тільки наполовину, оскільки саудівці 
ув'язали пакет допомоги з безумовною відмовою Каїра від відновлення в 
повному обсязі відносин з Тегераном. І тут Ер-Ріяд віддає собі звіт в тому, що 
стратегічного альянсу Єгипту з Іраном не буде. І не тільки в силу внутрішніх 
сунітсько-шиїтських протиріч і амбіцій регіональних лідерів, але й тому, що це 
не допустять у Вашингтоні. А кожен третій долар в єгипетській економіці - це 
допомога США. Від цього факту не зможе відмовитись ніхто, включаючи 
«братів-мусульман». 

Звідси і тактика руху, який з одного боку має враховувати економічні 
реалії, а з іншого - політичну коньюктуру. А вона на сьогоднішній день така, 
що грати колишню роль регіональної держави Єгипет в даний час не може. 
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Відбудеться чи ні друга революція в Єгипті? Події травня 2011 року в 
АРЄ дали багато аргументів як за те, що така революція не за горами, так і за 
те, що військові, фактично стали спадкоємцями Хосні Мубарака і критиковані 
за повільність реформ і порушення прав людини, не допустять подібного 
розвитку подій. [2]. 

Тисячі єгиптян вийшли на площу Тахрір для того, щоб висловити протест 
проти того, що реалізація реформ після відходу Мубарака і приходу до влади 
військових, відбувається повільно. Учасники акції вимагали проведення 
«другої революції», як найшвидшого повернення влади до цивільних.[3]. 

Як заявив для газети «Аль-Алям аль-Яум» міністр туризму Єгипту Мунір 
Фахрі Абдель Нур, всього за чотири місяці туристичний сектор країни 
недорахував 228 млн. доларів доходів. Ще один удар по туристичному сектору 
завдали міжконфесійні зіткнення, після яких показник бронювання місць у 
єгипетських готелях скоротився на 15%. 

Варто нагадати, що в рекордний для туристичного сектору АРЄ 2010р. 
іноземці «привезли» Єгипту близько 13 млрд. доларів доходів, що склало 
близько 6% ВНП країни. У секторі були зайняті до 10%  активного населення. 
У 2010р. Єгипет відвідали понад 14 млн. туристів. За даними національної 
статистичної служби, з січня по березень включно Єгипет відвідали 1,6 млн. 
туристів, що на 46% нижче показника 2010р. Країна збідніла на кілька 
мільярдів доларів. Щодня економіка Єгипту втрачає 310 млн. доларів США. 
40% жителів країни живуть за межею бідності.  

Єгипетський фунт дешевшає до долара. Дефіцит бюджету перевищить 
8%. За офіційними даними, іноземні інвестиції у фінансову сферу країни 
практично припинились. Всі три рейтингові агентства вже знизили рейтинг 
Єгипту до «непридатний для інвестицій». Світові виробники відреагували 
миттєво. Зірвалися кілька великих угод. Electrolux не захотіла купувати 
найбільшого на Близькому Сході виробника побутової техніки Olympic Group, 
відклавши операцію в 480 мільйонів доларів. 

Транспортна система також  потерпає збитків. Суецький канал - важливе 
джерело доходів для Єгипту. Щодня через нього проходить 2,5% світової 
нафти. Якщо він буде закритий навіть на короткий термін, то країні загрожує 
бюджетна криза.  

Єгипет є головним діловим партнером Росії в Близькосхідному регіоні. 
Ще за сприяння СРСР на єгипетській території було побудовано близько ста 
великих енергетичних, сільськогосподарських, іригаційних та інших об'єктів, 
багато з яких до цих пір грають ключову роль в єгипетській економіці. За 
підсумками 2010 року товарообіг між двома країнами досяг 2,2 млрд. доларів, а 
з урахуванням туристичних послуг цей показник складає 4,2 млрд. доларів. 

Ознайомившись з проектом бюджету Єгипту на 2011-2012 роки МВФ 
ухвалив рішення щодо виділення кредиту країні на відновлення постраждалої 
від державного перевороту та масових заворушень економіки. Кредит 
становить  3 млрд. доларів. Згідно з умовами договору, на обговоренні яких 
були присутні міністр фінансів Єгипту Самір Радван та заступник директора 
підрозділу МВФ по Близькому Сходу Ратна Саха, позика надана на п'ять років 
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під пільгову ставку в 1,5% річних. Кошти, які будуть надані МВФ, підуть на 
створення нових робочих місць, надання допомоги бідним верствам населення і 
скорочення дефіциту бюджету. Крім МВФ, виділити гроші Єгипту повинен 
Світовий банк. Кредитна організація планує надати країні  4,5 млрд. доларів у 
наступні два роки [7]. 

Міністерство туризму Єгипту повідомило про плани в найближчі три 
роки подвоїти російський і український турпотік. Для цього єгиптяни готові не 
тільки кардинально змінити підхід до реклами курортів, але й надавати 
допомогу туроператорам. «Для якнайшвидшого відновлення турпотоку на 
курорти Єгипту міністерство підготувало програму компенсацій туроператорам 
за прогорілі місця на чартерних рейсах. Зараз така програма діє за чартерам в 
Табу, Марса-Алам, Луксор, Асуан, а також на курорти єгипетського 
Середземномор'я», - запевняє російських та українських туроператорів міністр 
туризму країни [5]. 

Загалом, поки що існує як мінімум три варіанти розвитку подій в Єгипті. 
Перший з них пов'язаний з можливістю другої революції, яка визріває на тлі 
критики - і в багатьох випадках справедливою - єгипетських військових. 
Другий - з можливістю розгортання повномасштабної міжконфесійної війни, 
оскільки є чимало сил, включаючи прихильників колишнього президента, які 
бажають цього. 

Третій - пов'язаний з можливим посиленням військового режиму, який 
може отримати підтримку «Братів-мусульман». Такий сценарій після хаосу 
буде розглядатися багатьма єгиптянами як єдиний рятівний  варіант [3]. 

Таким чином, якщо «революція»  зруйнувала економіку могутньої країни, 
що розвивається, то кому це було вигідно? Зрозуміло, що не народу, який за 
допомогою IT-технологій вивели на вулицю, а тепер на кілька років відкинули 
назад у своєму розвитку. Економіка Єгипту в роки глобальної фінансово-
економічної кризи вистояла і швидко розвивалася, набагато швидше, ніж 
економіка США та країн Євросоюзу, а зараз вона похитнулася. Економіка 
Єгипту зазнала серйозних втрат за кілька місяців антиурядових хвилювань. Але 
все ж хочеться вірити, що країна впорається з цією кризою, і гідно вийде з цієї 
проблеми, і що єгипетський народ нарешті зможе зітхнути спокійно і жити в 
мирі і достатку. 
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THE ROLE OF THE CONTRACT ON THE BUSINESS PERFORMANCE 
 
Abstract. Economic growth is closed allied with the development of private 

sector. In Albania, the majority of the private sector consists of small and medium 
enterprises. There is, therefore, a need for multidimensional support, which, relies on 
the development of this sector. The use of contract is essential in order to establish 
credible and reliable relationships with different business partners. Although, 
contracts are not used frequently, businesses are aware of the crucial role they play. 
Policy makers should launch and develop incentives instruments, thus pushing SMEs 
using contracts. The positive effects of their use are real. SMEs should use contracts 
in business activities with their suppliers and their customers. 

The main objective of this article is to identify the importance of contracts role 
on business performance and the importance of the information technology in such a 
context. Building on the study objectives, we have developed a hypothesis that is 
answered during data analysis and results interpretation. The roles of contracts 
remain one of the challenges faced by the business community.  

Cities of Tirana and Durresi were chosen for data collection. This study is 
based on quantitative research method. A questionnaire survey was developed and 
distributed among respondents. The responses are analyzed using the SPSS program. 
The sample size of respondents was selected randomly. Likewise was chosen the 
proportional percentage of enterprises. The main purpose of choosing a random 
sample was to ensure a good representation of enterprises’ size. The reason behind 
the selection a random sample was to ensure a good representation of the size of 
enterprises. 

1. Introduction. The global economic crisis has set under the big pressure 
private sector for decreasing costs and for increasing efficiency. The important 
contributions which are created through Small and Medium Enterprises (SMEs) are 
so prominent in the national and regional development [1, 4, 9]. Similarly they have a 
positive effect on employment by boosting job creation and increasing opportunities 
all over the world [15, 16, 20 ]. SMEs are very important for Albanian economy. 
They constitute about 98% of all registered companies in country [10, 11]. 

The development of SMEs and their contribution in long- term economic 
stability depend on quantity and their structure [20]. In addition to that, considering 
developed trade conditions SMEs are allowed to have flexibility and ability to fit in 
conditions of rough competition. Referring to the employment structure, small and 
medium enterprises with 1-80 workers constitute about 99% of active businesses in 
Albania. Concerning the geographical distribution of business in Albania, about 50% 
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of active enterprises are concentrated in Tirana-Durres area. In this area, 57% 
workers of the private sector are employed. About 69% of the enterprises with 
foreign capital are concentrated in Tirana prefecture, 5% in Korca, about 5% in 
Shkodra, and 3% in Vlora [13, 14]. 

2. The importance of SME in development of the Albanian economy 
Economic growth is closely related with the development of the private sector. 

The overwhelming part of private sector in Albania constitute of small and medium 
enterprise [1, 2, 13. ] Moreover, it is visible that much dimensional reliance on their 
development is in center of the development philosophy of this sector [4, 8, 9 ] The 
development of small and medium enterprises, is the first element for creation of 
constant economic development, poverty reduction and smoothing social problems 
by providing an equal distribution of proceeds and increasing the employment rate [9, 
21]. Reinforcement of the Albanian government policies with regards to the SMEs 
competitiveness will influence the attraction of foreign investments in Albania and 
will enhance the improvement of business development climate [16, 17]. 
Furthermore, by so doing it will be encouraged the Albanian exports in the regional 
and global trade by reducing the administrative barrier and creating  facilities for the 
businesses [3,19, ]  Albania, which aspires to become part of European family and 
therefore, the European market, is committed to follow the processes of economic 
reforms carefully [ 22,23] . Additionally some of the major goals are related with the 
reduction of the structural unemployment, increasing productivity and 
competitiveness in the European economy [16]. 

3. Methodology. Data collections to carry out this study were the Tirana and 
Durres cities. The consideration of these cities was given based on the fact that there 
is a high number of SMEs in these areas. The questionnaires were applied as the 
research tools to conduct the study. They are widely recognized as the key element in 
order to utilize the fundamental methodology application of the social science 
research.[5,7].They are used to collect information form individuals and their 
personal state of economy, or to collect data regarding their institutions. However, 
despite the change in the technology used to describe the research questionnaires, 
experts are in agreement that the type of research conducted using questionnaires is 
the best method available to social researchers ,who are interested in collecting 
original data in order to describe a population which is too large to be observed 
directly. Three methods to administer a survey directed to a single sample of 
information encompasses namely: (a) Self-management, where informants complete 
the questionnaires themselves and send them through the mail; (b) Internet-based 
questionnaires, where informants are asked to complete questionnaires online; and (c) 
Surveys conducted face to face, or conducted over the phone[5, p.257; 6]. The first 
method is hard to be conducted in Albania, given that the quality of mail service and 
the address system remains an issue throughout the country. Also, the internet-based 
questionnaires are somehow implementable, in those cases where medium enterprises 
have access to Internet services. Another issue that comes to light is the fact that 
Internet service is not available in all parts of the country. The most viable method 
would be the face to face interviews [5 ,p.264;7].The sample assortment was done by 
choosing random selection. This is the best medium to get a representative sample 
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[12]. While no technique guarantees a representative sample, this kind of election has 
the highest probability to offer a representative sample of the population, compared to 
other methods [6 ;12]. The main reason beyond the random selection was to ensure 
that different enterprises of both sizes of enterprises were represented effectively. The 
analysis process is descriptive illustrated by graphics per each question or by graphics 
aggregated to group questions. Data were entered and processed using the SPSS 
software.  

4. Data analysis and interpretation. The first question is related on the ways 
of how businesses are carrying out the sales. 

 

 
 

Figure 1. The percentage of selling products or services through contracts 
 
As the graphic is showing 41% of the businesses interviewed accept that they 

sell through contracts. While about 57% of these businesses don't sell through 
contracts. In connection with other forms of sales, these forms are not used from all 
the businesses that were interviewed. . 95% of the respondents accepted that they 
don't sell through other forms of sales. Spontaneous sales without contracts are done 
by half of businesses under the study. About 41% of businesses sells are carried out 
without contracts to permanent customers  

In figure 2, results of business answers are demonstrated in relation of how 
managers consider the role of contracts with the third parties. The graph shows that 
more than half of invested businesses are informed for the positive role of contracts 
in relations to the business. About 56% of them consider the role of contracts very 
important. Only 8.6% of the respondents consider this role as unimportant. If we 
aggregate both categories of importance- (important and very important) on the 
importance effect of the contracts on the business relations we can conclude that the 
perception of business is even more optimistic. Therefore, 82% of businesses 
consider the contracts impact on the enterprises as important and very important. 
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Figure 2. Role of the contracts and their importance  
 
The third question attempts to investigate effects on usage of contracts in 

relation with customers or suppliers. 

 
Figure 3. Use of contracts and IT  

 
From the analysis it appears that effects of contracts uses have been very good 

for nearly 34% of businesses under the study. Use of contracts seems to be good for 
57% of them. More than 5.7 % of business have answered that usage of contracts 
haven't had any effect in business the performance. If we aggregate two positive 
categories together we allude that effects usage of contracts have been very good or 
good for invested business. 

In addition, 43% of businesses think that the role of information technology in 
offering the information using the contracts has been very good. While, about 24% of 
them think that this role has been good. If we aggregate together both positive 
categories they give an optimistic situation, where 77% of businesses think that the 
role of info technology has been very good. For this question, 33% of businesses 
have not given any answer. 

5. Conclusions 
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The situation in connection with the role of contracts in performance of 
business and relation of them with information technology, is as follows 

Even though contracts are not used widely managers of business are 
consciousness about the importance that contracts play in carrying out business 
transactions. Contracts increase the credibility of the transactions.  Nearly 80% of 
businesses managers consider the role of contracts in relations with the third parties 
as important or very important. Only 9% of the business interviewed considered the 
role ole of contract as unimportant. On the other hand, business managers accept that 
the effect of contracts usage has been very good or good for nearly 90% of business. 
Also the role of IT in providing information on the importance of contracts and in 
providing assistance in their preparation is considered good or very good by nearly 
three -quarters of business in this study.   Moreover, the politicians should develop 
and encourage instruments or provide incentives in favor of using the use contract's 
instrument in their activity since their positive effects have revealed to be real. In 
addition, a package of policies must be addressed to that regards. SMEs must use 
widely contracts in their activity of business as for conducting sales with suppliers 
and customers. The usage of this instrument will secure seriousness and 
trustworthiness with partners included in business. 
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СУТЬ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ GAP-АНАЛІЗУ 
 

Одним із методів стратегічного аналізу є GAP-аналіз, який розроблений у 
Стенфордському дослідницькому інституті в Каліфорнії. GAP Analysis – це 
комплексне аналітичне дослідження, що вивчає невідповідності, розриви між 
поточним станом компанії і бажаним. Цей аналіз також дозволяє  виділити 
проблемні зони, що перешкоджають розвитку, і оцінити ступінь готовності 
підприємства до виконання переходу від поточного стану до бажаного. 

GAP в перекладі з англійської мови може означати: пролом, прогалина, 
щілина, інтервал, пропуск, розбіжність, розрив і т.д. Для перекладу назви 
методики GAP Analysis краще всього підійде слово «розрив» чи «прогалина», 
оскільки в цілому йдеться про аналіз розривів між дійсним справжнім станам 
(де ми зараз) і бажаним (куди ми хочемо потрапити). 

Мета GAP-аналізу в тому, щоб виявити ті ринкові можливості і 
можливості компанії, які можуть стати для компанії ефективними ринковими 
перевагами. Іншими словами GAP-аналіз дозволяє максимально реалізувати 
внутрішній потенціал підприємства (маловикористовуваний, прихований), 
максимально використовуючи зовнішні можливості. Крім того, GAP-аналіз 
дозволяє зняти проблемні ситуації усередині компанії, вирішити суперечливі 
вимоги підрозділів, наприклад, технологів і маркетологів [1]. 

Застосування аналізу розриву означає [2]: 
- визначення інтересу фірми, вираженого в термінах стратегічного 

планування; 
- з'ясування реальних можливостей з погляду поточного стану середовища 

і передбачуваного майбутнього стану; 
- визначення конкретних показників стратегічного плану; 
- встановлення різниці між показниками стратегічного плану і 

можливостями, що диктуються реальним положенням фірми; 
- розробка програм, необхідних для заповнення розриву. 
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У випадку якщо стратегічний інтерес підприємства представлений 
одночасно декількома параметрами, використовується розширене 
представлення GAP-аналізу, яке передбачає одночасну оцінку діяльності по 
декількох стратегічних напрямах. 

Ці розриви в загальному вигляді можуть включати [1]: 
- розриви між ринковою пропозицією підприємства (у найширшому сенсі) 

і рівнем попиту, що існує на ринку; 
- розриви між поточною діяльністю або бизнес-процесами і їх 

характеристиками, і баченням того, як повинно  бути в ідеалі або з 
погляду керівництва; 

- розриви між дійсними цілями і завданнями роботи підприємства в цілому 
і співробітників зокрема з одного боку і з іншого боку – теоретично 
необхідними цілями і завданнями; 

- розриви між поточними показниками роботи і кращими показниками в 
галузі (benchmarks). 
Виділяють багато видів GAP-аналізу. Основні категорії розривів: ринок, 

якість продукції та обслуговування, організаційні розриви, керівництво 
бізнесом, бізнес-процеси, інформаційні технології. Наприклад, виділяють такі 
види «розривів», які є предметом GAP аналізу: GAP комунікацій (розрив між 
фактично наданою послугою, купленим товаром і комунікацією з приводу 
якості цих послуг чи товару), GAP оцінки клієнтом якості послуги (очікування 
ґрунтуються на власному досвіді і знаннях клієнта та порівнюються з 
результатом – сприйняттям фактично наданої послуги, купленого товару), GAP 
реалізації (розрив між стандартами обслуговування і фактично наданою 
послугою, проданим товаром), ринковий GAP (розрив між виробленою 
продукцією або наданими послугами з одного боку і з іншого боку – 
незадоволеними потребами і очікуваннями клієнтів), конкурентний GAP 
(розрив між поточними перевагами компанії і можливостями конкурентів), 
GAP реалізації (розрив між сприйняттям продукції компанії клієнтами і 
реальними характеристиками продукту), іміджевий GAP (розрив між іміджем 
компанії і сприйняттям продуктів), виробничий GAP (розрив між фактичним 
виробництвом і наявними резервами та потенційними ресурсами), GAP 
розуміння (розрив між розумінням і ставленням співробітників виконавчої 
ланки і сприйняттям клієнтів), розрив між стратегічними планами та їх 
реалізацією [3]. 

GAP-аналіз це порівняння поточної ситуації в організаційній структурі 
підприємства з бажаним станом справ в майбутньому, а також на основі 
зібраної інформації оцінка можливості для підприємства, розуміння шляхів 
досягнення завдань і власне їх безпосередньої досяжності. Спочатку 
окреслюється схема удосконалень, потім розробляється бажаний стан (з 
погляду зовнішніх і внутрішніх факторів). На наступному етапі розробляється 
детальна програма розвитку підприємства в бажаному напрямі. У простих 
випадках досить розробити послідовність дій (1, 2, 3...), в складніших, 
доводиться залучати складніші організаційні форми – проектні групи, 
тестування рішень, розробка різних варіантів, макетів і т.д. [1]. 
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Найчастіше виділяють п’ять, шість етапів проведення GAP-аналізу. Так, 
можна зустріти наступну поширену послідовність проведення даного аналізу: 
1) вибір аналізованої області; 2) аналіз поточної ситуації; 3) опис запланованої 
ситуації; 4) визначення розриву; 5) опис дій з подолання розриву [4]. Або ж: 1) 
визначення поточного значення; 2) визначення максимально доступного 
значення; 3) прогнозування розвитку, розробка сценаріїв; 4) розробка набору 
планів (ініціатив) по досягненню; 5) звітність [5]. Проте, найбільш змістовним, 
на нашу думку, є процес аналізу розривів, який передбачає наступні етапи: 

1. Опис поточного стану компанії і зовнішнього оточення: 
1.1. Аудит маркетингу, управлінське обстеження; 
1.2. Ідентифікація головних проблемних зон, глобальних стратегічних 

розривів; 
2. Визначення бажаного рівня розвитку компанії: 
2.1. Вироблення бачення. 
2.2. Деталізація глобальних стратегічних розривів: 
2.2.1. Декомпозиція глобальних стратегічних розривів до нижчого рівня. 
2.2.2. Вивчення кожного окремого розриву. 
2.3. Цілепокладання: розробка комплексу цілей і цільових показників. 
3.Прогнозування розвитку, розробка сценаріїв, наприклад: 

песимістичний, реалістичний, оптимістичний. 
4. Планування (розробка бізнес-плану). 
4.1. Визначаємо привабливість можливостей і альтернатив. 
4.2. Планування комплексу заходів щодо кожного розриву здійснюється 

на основі найбільш вірогідного варіанту з урахуванням позитивних і 
негативних змін ситуації, а також з урахуванням взаємодії заходів.  

5. Реалізація. 
6. Контроль і коректування [1]. 
Отже, результатом GAP-аналізу може бути ухвалення нового плану 

розвитку компанія або ухвалення окремих рішень, наприклад про: 
модернізацію продукції, зміну функціональності продукції, репозиціонування в 
інший сегмент споживачів; перегляд асортименту; зміну порядку роботи з 
постачальниками; перегляд структури бюджету компанії; перегляд цінової 
політики; зміну системи знижок; введення інноваційних бізнес-процесів; 
перегляд рекламних заходів для зміни іміджу товарів; поліпшення 
інфраструктури по роботі з клієнтами; підвищення продуктивності окремих 
процесів (кількість дзвінків, контактів і т.д.); заходи підвищення лояльності 
клієнтів; розробку (оптимізацію) маркетингової інформаційної системи; 
реалізацію програми розвитку корпоративної культури; реалізацію програми 
стимулювання персоналу; програму інвестицій; виділення в окрему групу 
перспективніших клієнтів; перегляд програми зв'язку з громадськістю – PR,  
перегляд програми особливих відносин з органами влади - GR,  і багато, багато, 
багато іншого. 

GAP-аналіз може застосовуватися як в повсякденній практиці в цілях 
підвищення ефективності роботи окремих напрямів підприємства, так і в 
процесі стратегічного планування. У останньому випадку застосування GAP-
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аналізу найефективніше, оскільки дозволяє реально оцінити досяжність і 
ефективність планованих цілей і завдань до того, як вони будуть узгоджені, 
затверджені і на них будуть виділені фінансові кошти. 
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ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Венчур – одне з найбільш динамічних і перспективних напрямків 

інноваційного розвитку. Саме завдяки йому були створені та досягли значних 
успіхів такі компанії, як Apple, Google, Microsoft; з'явилися абсолютно нові 
галузі та напрями виробництва (біотехнології, персональні комп'ютери, IT 
індустрія). 

Венчурний бізнес зародився у США в середині 1950-х років1 та 
відрізняється від інших видів активної інвестиційної діяльності сааме 
підвищеним ступенем ризику: інвестор не має жодних гарантій щодо 
повернення вкладених у бізнес-проект коштів. В якості винагороди він, як 
правило, отримує частку у статутному капіталі нового інноваційного 
підприємства або пакет акцій.  

                                                 
1 Початок венчурному бізнесу був покладений абсолютно випадковим збігом обставин. У 1957 р. Артур Рок, 
який працював у інвестиційній банківській фірмі Нью-Йорка, отримав лист від свого знайомого - Юджина 
Клейнера - інженера фірми Shokley Semiconductor Laboratories, розташованої в Каліфорнійській Силіконовій 
долині, з проханням знайти фірму, яка погодилася б профінансувати розробку і налагодити випуск кремнієвого 
транзистора абсолютно нового типу. Втім жодна компанія не виявила бажання виділити кошти для реалізації 
запропонованого суто теоретичного проекту, і лише Шерман Ферчайлд (сам у минулому винахідник) не тільки 
знайшов кошти, але й вперше в історії бізнесу на свій страх і ризик створив нову фірму Fairchild Semiconductors 
для майбутнього виробництва науковоємного продукту, якого до того часу взагалі не існувало в природі. Його 
рішення виявилося більш ніж вдалим – нова фірма не тільки принесла величезні прибутки, але й стала 
своєрідною «праматір'ю» усіх знаменитих сьогодні високотехнологічних компаній Силіконової долини (таких, 
наприклад, як Intel, Apple Computer, Microsoft та багато інших). Власне Артур Рок й був тим, хто ввів у 
науковий обіг термін «venture financing – венчурне фінансування», або  виділення коштів на реалізацію 
науково-технічних проектів у приватному бізнесі без будь-яких гарантій на успіх. (Ивина Л. В. Терминология 
венчурного финансирования. Учебное пособие / Ивина Л. В., Воронцов В. А.. - М.: Академический проект, 
2002. – С. 5.) 



 80

Як стверджує І. І. Родіонов, венчурний бізнес – це ризикований бізнес, що 
є основною формою технологічних нововведень. Він характерний для умов 
комерціалізації результатів наукових досліджень у наукомістких галузях, 
підвищення ступеня ризиків вкладень капіталу в інноваційні сфери. Цим 
бізнесом, як наголошує вчений, займаються відповідні фірми, які забезпечують 
створення продукту, займаються пошуком і розробкою наукової чи технічної 
ідеї, її апробацією, створенням зразків і моделей для їх передачі на стадію 
виробництва. У міжнародній практиці по завершенні роботи пов'язаної із 
створенням продукту, венчурна фірма, як правило, припиняє своє існування [1, 
с. 53]. 

Процеси інституціоналізації венчурного бізнесу, які почалися у 1950х – 
1960х роках ХХ століття збільшили кількість джерел надходження венчурного 
капіталу, котрих наразі є понад 500. Більшість інституційних джерел мають 
форму корпорацій або партнерств (стратегічних альянсів). Великі 
транснаціональні корпорації (далі – ТНК), як особливі суб’єкти міжнародних 
економічних відносин, мають цілі підрозділи в межах яких зосереджується 
венчурний капітал. 

Слід відзначити, що в останні роки зменшується кількість новостворених 
венчурних компаній при ТНК, адже для корпорацій зручнішим є інвестування 
шляхом участі у венчурних фондах. ТНК стають одним із інвесторів (limited 
partners) поряд із іншими учасниками венчурних фондів. 

Попри це, здійснення корпоративного венчурного бізнесу, 
перетворюється на важливий інструмент інноваційної діяльності великих 
корпорацій, які тримають лідуючі позиції за рівнем розвитку технологій та 
засобів виробництва. 

Більшість сучасних великих корпорацій мають у своїй структурі окремі 
підрозділи, котрі займаються венчурною діяльністю, серед них: Siemens, Intel, 
Dassault, PPR, Air liquide, Dell Computer,  Microsoft, Cisco, Apple тощо. 

Для здійснення венчурного бізнесу іноді створюються спеціальні фонди. 
Досить часто корпорації делегують управління своїми венчурними фондами 
саме незалежними венчурним фірмам, які є більш компетентними та 
обізнаними з тенденціями ринку венчурного капіталу. Жофре та Кеніг, 
розрізняють чотири форми корпоративної венчурної діяльності в залежності від 
рівня залучення фінансових та людських ресурсів, це: фінансовий венчур, 
«живильний» венчур, венчур «проникнення» та коопераційний венчур [2, с. 38]. 

Так, фінансовий венчур визначається як процес простої участі в капіталі 
малих підприємств. Натомість «живильний» венчур не обмежується 
фінансовими інвестиціями. Інвестор забезпечує свого партнера підтримкою у 
сферах торгівлі, маркетингу, виробництва чи НДДКР. При венчурі 
«проникнення» передбачається, що співробітники підприємства вироблятимуть 
ідеї або технології, які є побічним продуктом більш важливих проектів. Ці 
вторинні продукти стануть об’єктом проникнення та сприятимуть створенню 
окремих бізнес-утворень. Коопераційний венчур сприяє співробітництву 
малого та великого підприємства, яке передбачає їх специфічний вклад в 
окремий проект.  
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Сучасні корпоративні венчурні капіталісти діють по принципу LIFO 
(останнім ввійшов, першим вийшов) (last in, first out). Під цим досить умовним 
поняттям, мається на увазі схильність корпорацій до вступу у венчурний бізнес 
у найвдаліші періоди циклу, коли ще існує можливість отримати прибутки, а 
можливість втрати залучених коштів найменша.  

Наявність певних мотивів лежить в основі прийняття рішень про 
корпоративні венчурні інвестиції. Виділяють три групи мотивів – стратегічні, 
фінансові та соціальної відповідальності. Якщо фінансові мотиви більш 
зрозумілі – забезпечення прийнятного приросту капіталу, то стратегічні не 
визначаються так однозначно, зважаючи на те, що кожна корпорація має свою 
специфічну стратегію розвитку. В широкому значенні стратегічними мотивами 
є ті, наслідком яких є венчурні інвестиції, що передбачають вклад корпорації у 
власний розвиток. Основні стратегічні мотиви: доступ до нових ринків; 
диверсифікація діяльності; збільшення продажів; доступ до нових інноваційних 
технологій; пошук талановитих інженерів, науковців та менеджерів; 
інтенсифікації власної інноваційної діяльності; комерційний інтерес; 
спостереження за ринком та можливість поглинання тощо. Комерційний 
інтерес передбачає підписання максимуму контрактів з продажу та збільшення 
торгового обороту. В деяких випадках компанія бере участь в капіталі 
«стартапу» для того, щоб зарезервувати собі статус ексклюзивного 
постачальника. Іншим мотивом корпоративного венчурного інвестора може 
бути спостереження за ринком, тобто виявлення нових сегментів ринку або 
нових ринків, які є нерозвинутими та недостатньо великими для того, щоб 
компанія виявляла до нього інтерес, але які мають хорошу перспективу 
зростання. Можливість поглинання також цікавить корпорації, багато з яких, 
наприклад Cisco, займаються венчурним інвестуванням, щоб виявити 
перспективні стартапи, які згодом поглинаються корпорацією. 

Виявлено наступні особливості венчурного бізнесу, які найбільш 
характерно відрізняють його від інших видів інвестиційної діяльності: 

− Венчурний капітал зосереджується на невеликих 
високотехнологічних компаніях, орієнтованих на розробку і випуск 
наукомісткої продукції; 

− Венчурний капітал вкладається у нові високотехногічні компанії на 
середній і тривалий термін та зазвичай не вилучається венчурним 
вкладником за власним бажанням до завершення життєвого циклу 
компанії; 

− Венчурний капітал спрямовується на підтримання нетрадиційних 
(нових, а іноді й зовсім оригінальних) компаній, що, з одного боку, 
збільшує ризик, а з іншого – робить можливим отримання 
надвисоких прибутків; 

− Венчурне фінансування – це своєрідне надання компаніям в борг 
певного обсягу коштів, довгострокового кредиту без отримання 
відповідних гарантій, але під більш високий, ніж у банках, відсоток; 
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− Взаємний інтерес засновників компанії та інвесторів в успішному і 
динамічному розвитку нового бізнесу пов'язаний не тільки з 
вірогідністю отримання високих доходів, але і з можливістю стати 
учасником створення нової прогресивної технології, стимулюючої 
науково-технічний прогрес. 

Венчурний бізнес ініціює інноваційний підйом, стимулюючи інвесторів 
вкладати кошти в ризикові проекти, нові технології, нову продукцію, 
формування нових видів послуг, які здійснюються малими 
високотехнологічними підприємствами або спільними підприємствами у разі 
заснування стратегічних альянсів. Індустрія венчурного бізнесу забезпечує 
доступ до комерційних банків, розширює сферу консалтингових послуг. 
Істотно зростає економічна мобільність і гнучкість, підвищується 
конкурентоспроможність виробництва. 

Таким чином, венчурний бізнес є важливою складовою інноваційного 
розвитку корпорацій. Форма та організація венчурної діяльності окремих 
компаній зазвичай відповідає цілям, якими мотивуються останні, залежить від 
спеціалізації їх виробництва, менеджменту (так званої корпоративної ідеології) 
та інституційного середовища у межах якого працює компанія, її підрозділи. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ: РАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ 
 

Бухгалтерские методы играют ключевую роль  во многих современных 
компаниях. С конца 1980-х годов широкое распространение получил 
функциональный метод учета затрат (Activity Based Costing или ABC), который 
стал рассматриваться как принципиально новый бухгалтерский инструмент, 
позволяющий, по сравнению с традиционными методами, более точно 
исчислять затраты, связанные с продуктом, а также, выявлять первопричины 
этих затрат. Центральным вопросом в сфере управления затратами являются 
критерии принятия решений о величине ресурсов, направляемых в ту или иную 
область бизнеса, о наиболее эффективных способах их использования и о 
последующей оценке достигнутых результатов. Большинство традиционных 
методов учета затрат фокусируются на приобретенных ресурсах, но в условиях 
научно-технического прогресса, инфляционных процессов, значительных 
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масштабов затрат, внешней и внутренней конкуренции, они уже не отвечают 
требованиям управления [2; с. 50]. Функциональный метод учета затрат 
базируется на положении о том, что анализ использования ресурсов требует 
понимания сути выполняемых видов деятельности (операций). Продукция 
потребляет не ресурсы, а виды деятельности, и уже в процессе деятельности 
поглощаются ресурсы, приобретение и использование которых вызывает 
затраты [3; с. 69].  

 Считается, что организации внедряют функциональный метод учета 
затрат, чтобы улучшить конкурентоспособность и эффективность своей 
деятельности. В соответствии с рациональным подходом данный метод 
используется, если он технически и экономически является оптимальным 
способом  измерения затрат. Однако существует целый ряд критических 
замечаний относительно метода АВС, которые выходят за рамки чисто 
технических вопросов и включают поведенческие аспекты.  

Прежде всего, подвергается сомнению утверждение, что метод АВС 
обеспечивает исключительно точную информацию о затратах. Такая 
информация может быть получена в условиях, включающих, как минимум, 
допущение о линейной функции затрат, а также отсутствие постоянных и 
комплексных затрат, что на практике встречается редко. Потому данный метод 
лишь улучшает традиционные техники распределения затрат. 

Во-вторых, функциональный метод учета затрат – это сложная для 
внедрения и весьма дорогостоящая учетная система. Надлежащее применение 
метода АВС невозможно без соответствующего программного обеспечения.  
 В-третьих, применение функционального метода учета затрат требует 
изменения не только техники расчетов, но и менталитета. Персонал может не 
понимать значение видов деятельности и носителей затрат, что неизбежно 
приведет к проблемам в сборе и интерпретации данных о затратах. 
 В-четвертых, функциональный метод как учетная система не всегда 
соответствует МСФО, что ограничивает его использование внутренними 
целями компании. Для данного метода характерно, например, соотнесение с 
продукцией многих непроизводственных расходов. 
 В-пятых, руководители могут повышать прибыль компании, увеличивая 
производство продуктов большими объемами, одновременно отказываясь от 
новых продуктов, выпускаемых небольшими объемами. Информация, 
предоставляемая системой АВС, может также стимулировать руководителей к 
слишком сильному сокращению затрат.  

Поэтому закономерно встает вопрос, почему метод АВС, несмотря на 
присущие ему ограничения, все еще широко распространен и продолжает 
активно внедряться многими организациями. Это может быть объяснено с 
позиции институционального подхода (неоинституциональной 
социологической теории). 

Бухгалтерский учет начал исследоваться  социологами в 1970-х годах, 
когда они стали делать акцент на социальную значимость учета. К середине 
1980-х годов появилась идея о важности учета в управлении экономической 
жизнью. Ранее ученые не могли представить себе все разнообразие 
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калькуляционных практик, и возросший интерес к учету можно отнести к 
появлению идеи о том, что учет и его калькуляционные практики формируют 
экономику. При этом наметился ряд направлений социологических 
исследований учета, в том числе и исследование его институциональной среды 
(неоинституциональное направление) [3]. 

Организации вынуждены принимать практики и процедуры, 
определяемые как рациональные. Методы современного бухгалтерского учета 
занимают здесь центральное место, они являются ключевыми механизмами, 
посредством которых организация осуществляет связь со своей 
институциональной средой. В той части, в какой организации принимают 
практики, определяемые как рациональные в институциональной среде, они 
повышают свою легитимность и перспективы выживания.  

В институциональном плане бухгалтерский учет понимается как один из 
механизмов, посредством которого компании учитывают рациональные 
концепции путей создания организаций. В современном обществе 
бухгалтерский учет является хотя и весьма значительной, но одной из многих 
таких практик. Он предоставляет набор методов для организации и контроля, а 
также язык, на котором определяют и описывают организационные цели, 
процедуры и принципы. Учет выполняет формальную функцию, которая 
помогает сделать организацию легитимной в глазах различных 
заинтересованных лиц, таких как сотрудники организации, акционеры, 
законодательные органы, общественность. Вместо стремления только к 
эффективности, внедрение и распространение практик бухгалтерского учета 
могут быть изучено с точки зрения их роли как институциональных «мифов».  

Для ответа на вопрос, каким образом учетные практики, выполняемые в 
той или иной организации, подвергаются влиянию институциональной среды, 
важно понимать организационные изменения (в том числе и в учетных 
практиках) как динамически связанные с изменениями в более широкой среде. 
С этой точки зрения бухгалтерский учет становится частью социально-
культурного аппарата общества. По отношению к внедряющей их организации 
формальные учетные практики рассматриваются как внешние, проникающие в 
организационные структуры в результате институционального давления.  

Деятельность организаций подвержена влиянию сил, действующих в 
институциональной среде. Когда-то разные организации, действующие в одной 
сфере, становится все более похожими друг на друга. Механизм, посредством 
которого данный процесс происходит, получил название «изоморфизм». 
Институциональный изоморфизм бывает трех видов - принудительный, 
нормативный и подражательный. Хотя каждый вид представляет отдельный 
процесс, они могут действовать одновременно. 
 Принудительный изоморфизм происходит в основном из внешнего по 
отношению к организации влияния и обычно связан с государственным 
законодательством и регулированием. Нормативный изоморфизм берет начало 
в деятельности профессиональных или отраслевых сообществ, участники 
которых коллективно определяют условия и методы своей работы. 
Подражательный изоморфизм предполагает заимствование успешного опыта 
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других организаций, действующих в том же институциональном поле. Можно 
сказать, что подобным образом организации реагируют на риски и 
неопределенность окружающей среды и стремятся к легитимности. 

Функциональный метод учета затрат в России является относительно 
новым видом учета. Поскольку организации обычно сталкиваются в процессе 
своей деятельности с противодействием внешней среды, для его преодоления 
им приходится внедрять различные новшества. Многие компании начинают 
применять функциональный метод учета затрат, что позволяет им 
воспользоваться преимуществами эффекта подражания успешным западным 
компаниям в той же мере, что и преимуществами от раннего внедрения 
инноваций на внутреннем рынке. Принятие российскими компаниями новых 
практик управленческого учета, которые считаются современными и 
эффективными, в ряде случаев иллюстрирует процесс организационной 
имитации, поскольку компании лишь пытаются улучшить свой образ как 
инновационных организаций.  

Подводя итог, следует сказать, что институциональный взгляд объясняет 
успех и выживание компаний с точки зрения тех рамок, которые они себе 
определили, исходя из социально-экономических условий, своих 
организационных структур и характера деятельности. Данный подход 
акцентирует внимание на том, как институциональные правила, ценности и 
ожидания оказывают влияние на компанию (и, соответственно, его систему 
учета). Поэтому внедрение функционального метода учета затрат может 
происходить  не только из соображений рациональности и эффективности, 
поскольку само существование определенной учетной практики еще не 
доказывает то, что она эффективна. Среди причин ее существования могут 
быть и иные причины, например, институциональное давление и легитимность. 
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ОБГРУНТУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 
При обґрунтуванні конкурентної стратегії товарних підприємств 

необхідно врахувати ряд чинників. Важливо проаналізувати поточне становище 
товаровиробника у конкурентній боротьбі, визначити його потенціальні 
можливості та реальність їх змін в перспективі. Доцільно оцінити напрями 
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позиціювання щодо інших конкурентів, передбачити стабільність позицій за 
умов можливих дій конкурентів та зміни кон’юнктури.  

Конкурентна стратегія – це спосіб отримання стійких конкурентних 
переваг підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різних і 
мінливих потреб покупців краще, ніж це роблять конкуренти. Конкурентна 
стратегія підприємства дозволяє дати відповідь на питання, як підприємство 
конкурує на цільовому ринку, за рахунок чого вона витримує конкурентний 
тиск і отримує перемогу в конкурентній боротьбі? [1].  

У сучасній літературі виокремлюють дві основні концепції стратегії – 
філософську та організаційно-управлінську [2]. Філософська концепція 
наголошує на загальному значенні стратегії для підприємства. Згідно з цією 
концепцією, стратегію можна розглядати: як філософію, якою повинна 
керуватися організація, що її має; як шаблонлогічної, послідовної поведінки, 
яка складається на підприємстві свідомо чи стихійно; як найважливіший 
елемент самовизначення підприємства чи організації. Організаційно-
управлінська концепція стратегії пов’язана з конкурентними діями, заходами та 
методами здійснення стратегічної діяльності на підприємстві.  

В економічній літературі виділяють два основні напрями дослідження 
категорії „стратегія” в організаційно-управлінській концепції. Одні вважають, 
що стратегія подана в загальних планах, які розробляються керівництвом для 
того, щоб вести організацію в майбутнє. Другі розглядають стратегію як 
взаємопов’язаний комплекс дій, які застосовує підприємство для досягнення 
своїх цілей з урахуванням власного ресурсного потенціалу, а також факторів і 
обмежень зовнішнього середовища.   

Система конкурентних стратегій включає: стратегії формування 
конкурентних переваг, стратегію забезпечення конкурентоспроможності  

Таким чином, існує дуже широкий спектр стратегій ринкової конкуренції, 
які можливо об’єднати в систему конкурентних стратегій підприємства - 
сукупність стратегій, спрямованих на адаптацію підприємства до змін в умовах 
конкуренції та зміцнення його довгострокової конкурентної позиції на ринку.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
На сьогоднішній день функціонування вітчизняних підприємств 

пов’язано із безліччю проблем, які виникають не лише всередині підприємств, 
але і поза його межами. Справа полягає в тому, що умови функціонування 
сучасних підприємств будь-якої форми власності, організаційно-правової 
форми господарювання та галузевої належності характеризуються 
невизначеністю та динамічністю соціально-економічного нестабільного 
зовнішнього середовища. Ефективне протистояння підприємства змінам 
зовнішнього нестабільного середовища можливе тільки за умов здійснення 
випереджувальних заходів, спрямованих на збереження його життєздатності та 
забезпечення конкурентоспроможності, тобто за умов постійного розвитку 
підприємства. Розвиток підприємств пов’язаний із цілями, які для себе ставить 
підприємство на будь-якому етапі його життєвого циклу. 

Розповсюдженість та популярність питань управління змінами 
обумовлена об'єктивними причинами. Це підвищення тенденцій розвитку та 
динаміки розвитку в суспільстві, зростаюча роль людського чинника і 
зростання конкуренції в умовах обмеженості ресурсів. 

Останнім часом підприємства, щоб вижити, та не просто «існувати» та 
«виживати» в умовах даного економічного середовища, здійснюють процеси 
управління змінами завчасно та випереджаючи проблеми. Загалом можна 
розглядати декілька моделей здійснення змін на підприємствах: революційна та 
еволюційна. 

«Революційна» модель змін була запропонована американськими 
фахівцями у галузі менеджменту М. Хаммером та Дж. Чампі у 1991 році. Вона 
набула ще назву концепції реінжинірингу бізнесу. Вони розглядають 
реінжиніринг бізнесу як принципове переосмислення та радикальне 
перепроектування підприємства і його найважливіших процесів з метою 
кардинального поліпшення найважливіших кількісно вимірюваних показників 
сучасної ефективності: вартості, якості, сервісу та оперативності [1].  

«Еволюційна» модель змін (або концепція організаційного розвитку) на 
відміну від «радикальної» базується на концепції планування, ініціювання та 
здійснення процесів зміни соціальної системи, що передбачає залучення 
великої кількості учасників. Тобто, організаційний розвиток розглядається як 
довготерміновий, ретельний та всеохоплюючий процес зміни та розвитку 
підприємства та людей, які в ньому працюють [2]. Концепція організаційного 
розвитку передбачає здійснення змін у структурному та кадровому аспектах. В 
межах структурного підходу робиться спроба за допомогою організаційного 
регулювання створити сприятливі умови для досягнення підприємством 
поставлених цілей. В межах кадрового підходу здійснюються заходи із 
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підвищення кваліфікації працівників підприємства (розвитку персоналу) та 
стимулювання їх готовності до сприйняття змін. 

Розробка стратегії для компанії подібна до дієти у жінок щодо схуднення. 
Немає жодної дієти без вади, і недоліки є в кожній програмі. Так і стратегія не 
може бути ідеальною і вона постійно вимагає доопрацювання. Єдина розумна 
відповідь на питання, яким чином краще всього скинути вагу, є: «Будь-яка 
дієта, якої ви здатні дотримуватися!» Управління змінами — процес вкрай 
індивідуальний для кожного підприємства. Давайте поглянемо, як деякі 
популярні інструменти менеджменту можуть змінюватися в застосуванні в 
практиці перетворень. 

Реінжиніринг бізнес-процесів (БП) – на сьогодні це найбільш 
радикальний із всіх підходів щодо покращення бізнес-процесів. Його також 
часто називають інновацією процесу, оскільки його успіх в основному 
ґрунтується на інноваціях та творчих здібностях команди щодо покращення 
процесу. Такий підхід забезпечує новий погляд на цілі процесу і повністю 
ігнорує існуючий процес та структуру організації. Все починається з чистого 
листка паперу так само, якби Ви тільки почали розробляти цей процес. 
Реінжиніринг БП, якщо його проводити правильно, знижує витрати та 
тривалість циклу на 60-90% і рівень помилок на 40-70% [3]. Даний підхід 
використовується в тих випадках, коли процес на теперішній момент настільки 
застарілий, що не варто навіть намагатись його зберегти або поліпшувати. 
Команда по покращенню процесу ніби відходить назад і оглядає процес свіжим 
оком, ставлячи перед собою питання, як би спланували цей процес, якби не 
було жодних обмежень. Підхід використовує можливості, які надаються 
доступними інструментами процесу, включаючи лише останні досягнення в 
сфері механізації, автоматизації та інформаційних технологій і одночасно 
покращують ці інструменти. Часто цей процес стимулює команду по 
покращенню процесу до розробки принципово нового проекту процесу, який 
стає справжнім проривом.  

Значні потенційні переваги управління бізнес-процесами полягають в 
тому, що робота стає більш ефективною, оскільки відбувається перехід 
продукту бізнес-процесу від одного спеціаліста до іншого з меншою кількістю 
помилок та затримок, відповідно, вимоги клієнта задовольняються з першого 
разу і вчасно, що не характерно для функціональних оргструктур.  Багато 
ключових проблем на підприємствах мають міжфункціональну природу, тому 
концепція бізнес-процесів може бути використана на міжфункціональному 
рівні. 

Найбільш головний аспект побудови бізнес-процесів – це 
використовувати бізнес-процеси для ключових проблем, над якими будуть 
працювати як функціональні, так і між функціональні групи, обґрунтовувати 
бізнес-процеси з різним ступенем формалізації, щоб урізноманітнити сферу їх 
використання. Задля цього на підприємствах слід впроваджувати реінжиніринг 
бізнес-процесів. 

Отже, реінжиніринг бізнес-процесів – це радикальна перебудова 
(перепроектування) бізнес-процесів підприємства для отримання суттєвих 



 89

ефектів в зниженні вартості, підвищення якості і зростання обсягів продажів 
продукції та послуг. 

Реінжиніринг БП неможливо розглядати відірвано без процесів 
реструктуризації. Якщо розглядати цей процес з макроекономічної точки зору, 
то під реструктуризацією підприємств (Restructuring of enterprises) слід 
розуміти здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, 
спрямованих на зміну не лише структури підприємства (а й всієї системи 
управління), його управління, форми власності, організаційно-правової форми, 
з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску 
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва. 

Результати дослідження практики управління підприємством вказують на 
ключову роль технологій, які не лише підтримують життєздатність компанії, а 
й відкривають перед нею нові можливості розвитку, розширення та 
інтернаціоналізації діяльності. Саме прагнення стимулювати виробництво 
конкурентоспроможних товарів ініціювало створення нового загально-
організаційного методу безперервного підвищення якості усіх організаційних 
процесів, виробництва та сервісу. Серед таких технологій основне місце займає 
технологія TQM (Total Quality Management) - як основна філософія компанії. 
Концепція TQM є логічною тенденцією щодо розвитку процесів управління 
змінами на підприємстві, яка безпосередньо пов’язана із здійсненням 
реструктуризації та реінжинірингу бізнес-процесів. 

На підприємстві для його розвитку обов’язковою умовою є розробка 
стратегії. Цінність будь-якої стратегії, незалежно від її геніальності, з часом 
«згасає». Але в останні роки зусилля по зміні можуть проводитися під різними 
прапорами (та з різними гаслами), ось деякі з них: загальна концепція якості 
(TQM), реінжиніринг БП, реструктуризація, зміна організаційної 
(корпоративної) культури. Але мета цих підприємств практично завжди одна і 
та ж сама: модифікувати або трансформувати організацію для підтримки або 
поліпшення її ефективності. Зміни — важкий процес, і небагато компаній в 
цьому досягли успіху, маючи невдачі в багатьох ініціативах і дуже часто 
втрачаючи в загальній ефективності. 

У зв'язку з цим керівники неминуче ставлять перед собою питання: 
навіщо потрібні зміни? Для відповіді на це питання погляньте на успіх таких 
компаній, як Apple, Ford, Mcdonalds і GE, які є свідоцтвом досягнення 
позитивних результатів при впровадженні корпоративних змін. Корпоративний 
світ повинен винести дуже важливе правило із визначення: «Виживають не 
найсильніші, не найбільш розумні, а ті - що найбільш адаптовані до змін». 
Найбільш адаптованими і яскравими прикладами є Apple, Ford, Mcdonalds і GE 
тощо. 

Створення систем ефективного управління організаціями досить 
різноманітного характеру та сфери діяльності – одна із проблем, що постає 
перед сучасним менеджментом. Універсального алгоритму для створення таких 
систем управління не існує, однак можлива розробка загальних принципів 
побудови систем управління бізнесом. Серед найбільш передових методів 
побудови систем ефективного управління найпопулярніший так званий 
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процесний підхід до управління, який полягає у виділенні в межах організації 
цілої мережі процесів та управлінні ними для досягнення ефективності 
діяльності організації. 

Для досягнення цілей організаційного розвитку необхідне регулярне і 
цілісне стратегічне управління змінами, об'єднуюче перетворення 
функціональної організаційної структури, бізнес-процесів діяльності, ресурсів з 
врахуванням персональних цінностей співробітників. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ КАК 
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
С начала развития экономических отношений в обществе основными 

задачами предпринимательских структур являлось обеспечение 
конкурентоспособности, выживаемости на рынке и увеличение доходов и 
прибыли. Решение этих задач осуществлялось во многом благодаря 
эффективному использованию руководством различных методов, приемов и 
принципов управления, направленных на качественное и количественное 
приращение активов предприятия.  В современных условиях для повышения 
конкурентоспособности предприятий руководители компаний применяют 
различные нововведения, направленные на рост доходов компании за счет 
увеличения сбыта продуктов или услуг, а также за счет сокращения затрат на 
их производство.  

В настоящее время рынок услуг по праву считается одним из самых 
перспективных направлений бизнеса.  Все больше людей и организаций 
отказываются от решения бытовых проблем своими силами и прибегают к 
помощи квалифицированных специалистов. Салоны красоты, химчистки и 
прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, салоны по ремонту  и 
обслуживанию автотранспортных средств и многие другие направления 
бытовых услуг открываются повсеместно. Отрасль формирует пятую часть 
валового регионального продукта, обеспечивает рабочими местами тысячи 
граждан и является одной из основных бюджетообразующих отраслей. 

Сегодня для принятия эффективных управленческих решений 
предпринимателям всё больше необходимы средства для быстрого и 
продуктивного обмена информацией. Широкий набор таких услуг, в частности, 
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предоставляется предприятиями сектора телекоммуникаций и сектора 
информационных технологий, которые в современной интерпретации 
объединяются в единую сферу деятельности инфокоммуникационных 
технологий. В настоящее время сохраняется устойчивая тенденция роста 
спроса на инфокоммуникационные продукты и услуги, так как предприятиям 
по всему миру приходится работать с большим объёмом информации. Рост 
спроса на качественные продукты и услуги приводит к необходимости 
внедрения новых инновационных решений со стороны предприятий 
инфокоммуникационной сферы. 

Во многих странах мира сервисный бизнес нередко выполнял роль 
своеобразного мотора экономического развития и повышения эффективности 
общественного благосостояния. Однако в нашей стране подобные механизмы 
стали зарождаться лишь на рубеже XIX-XX вв., протекая неравномерно в 
разных регионах и  приобретая немалое своеобразие. В этот период различные 
виды сервисного производства начинали распространяться из исторически 
сложившихся хозяйственных центров в средние и малые города, на слабо 
освоенные территории. Столетиями действовавшие традиции в сфере торговли, 
бытовых услуг, транспортных перевозок отмирали, нарождались новые 
принципы и организационные формы обслуживания [1]. 

В этих условиях предпринимательская активность сферы услуг могла бы 
стать со временем заметным фактором развития отечественного хозяйства 
современного типа. Субъекты сервисной активности чутко реагировали на 
общественные запросы, необходимость появления новых видов обслуживания, 
возможность получения прибыли в том или ином регионе страны. Огромную 
роль здесь играла инициатива и настойчивость этих людей, их умение принять 
во внимание различные трудности, преодолеть их, просчитав все плюсы и 
минусы своих шагов, а если надо, то рискнуть своим капиталом. 

Однако этот процесс развития отечественного бизнеса был прерван. В 
советский период частная инициатива в общественном производстве оказалась 
сведенной к нулю, а вся инфраструктура услуг была связана с единым народно-
хозяйственным комплексом государственного типа, в рамках которого 
обслуживание населения считалось второстепенной задачей сравнительно с 
созданием промышленности и военного производства. В постсоветский период 
указанная недооценка сферы услуг и бизнеса породила множество трудностей, 
серьезно осложняющих процесс возрождения в нашей стране сервисного 
предпринимательства [2]. 

Стратегический курс руководства республики на вхождение Казахстана в 
число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира  приводит к 
развитию малого и среднего предпринимательства как мощной экономической 
силы. В условиях реализации Концепции перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию на 2007-2024 годы особое значение приобретают 
эффективность и устойчивость малых и средних предприятий, установление 
при их участии новых хозяйственных связей, в том числе и 
внешнеэкономических, активизация производственной и инновационной 
деятельности. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства всегда относилось к 
категории приоритетных задач Правительства Республики Казахстан и 
сопровождалось адекватными мерами государственной поддержки, такими как  
снижение налоговой нагрузки, введение моратория на проверки, 
предоставление льготного финансирования. Особо следует отметить меры по 
поддержке МСП в рамках антикризисных программ Правительства в 2008-2009 
годы, когда  малому и среднему предпринимательству была оказана 
финансовая поддержка на сумму более 350 млрд. тенге. Это позволило 
подержать более  9 тыс. субъектов МСП, создать и сохранить более 20 тыс. 
рабочих мест.  

Согласно данным Агентства по статистике Республики Казахстан доля 
вклада субъектов МСБ в ВВП в 2005 году составляла 17,4%, к 2011 году – 
22,2%. До расчета данного показателя по новой методике доля МСБ составляла 
31,7%. Тем не менее, это тоже низкий показатель. Поэтому перед государством 
поставлена стратегическая задача к 2020 году увеличить долю МСБ в ВВП 
страны на 7-10% [16]. 

По состоянию на 1 ноября  2012 года по данным Агентства РК по 
статистике количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляет 1 373 414 единиц, из них предприятий малого 
предпринимательства – 220 549 (16%), индивидуальных предпринимателей – 
954 506 (69,5%), крестьянских (фермерских) хозяйств – 198 359 (14,5%).  

Сфера услуг является одной из самых перспективных, 
быстроразвивающихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле 
деятельности: от торговли и транспорта до финансирования, страхования и 
посредничества самого разного рода. Процесс кардинальной перестройки 
экономической системы, переход от командно- административной экономики к 
рыночной, наиболее сильно сказались на секторе услуг, на социальной сфере.  

Как показывает практика развитых стран, по мере усложнения 
производства и насыщения рынка товарами растет спрос на услуги. Чем 
экономически слабее общество, тем в большей степени его хозяйственная 
деятельность ограничивается преимущественно производством вещественных 
благ. Чем выше экономический уровень, чем больше развита индустриальная 
основа, и чем выше производительность труда, тем сложнее становится 
хозяйственная деятельность общества: изменяется структура хозяйства и 
возрастает значение трудовой деятельности, направленной на производство 
услуг. 

В сфере услуг актуальными в настоящее время являются проблемы 
связанные со структурными изменениями в управлении данным сектором. Эти 
изменения - результат последовательной трансформации экономики и переход 
на рыночные методы хозяйствования. 

В Республике Казахстан сохраняются серьезные различия в потреблении 
городского и сельского населения. При этом, чем ниже уровень урбанизации 
страны (что свойственно Казахстану), тем более небогат выбор жизненных благ 
(и особенно услуг). Получается замкнутый круг, когда низкие доходы 
населения порождают низкий спрос на платные услуги, в свою очередь это 
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сдерживает рост производства этих услуг, снижает доходы  занятых в этих 
отраслях и негативно влияет на создание новых рабочих мест в сфере услуг, что 
опять же служит фактором низкой покупательной способности населения.  

Также сказывается на сложившейся в секторе услуг ситуации отсутствие 
квалифицированных менеджеров, являющихся экспертами не только в своей 
сфере деятельности, но и обладающих глубоким знанием экономической 
ситуации, рычагов управления, умеющих работать с людьми. Следовательно, 
назрела необходимость подготовки руководителей, обладающих широким 
кругозором, обмена опытом управленческой деятельности. 

Сфере услуг принадлежит видная роль в совершенствовании и 
улучшении образа жизни, повышении материального и культурного 
благосостояния людей. Она позволяет экономить материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы, увеличивает свободное время работника, повышает 
творческую содержательность их труда, сокращает нерациональные затраты 
вне рабочего времени, делает жизнь людей более комфортной и приятной. И, 
таким образом, затрагивает жизненные интересы всех социальных групп и 
слоев населения Казахстана. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
За умов фінансової та політичної кризових ситуацій підприємству 

України стає дедалі складнішим покращити конкурентоспроможність. До того 
ж велика кількість моделей оцінювання рівня конкурентоспроможності, що є 
слабоформалізованими та не автоматизованими, а також їх диференціація не 
сприяють продуктивної реалізації на практиці такого процесу вітчизняними 
підприємствами.  

Актуальною задачею на даний час залишається розроблення 
універсальної, чітко алгоритмізованої структурної моделі визначення рівня 
конкурентоспроможності, що може врахувати специфіку діяльності 
підприємства та забезпечити системний взаємозв’язок між внутрішніми та 
зовнішніми чинниками впливу на його діяльність на єдиній методологічній 
основі [1, с.93]. 

За умов постійного розвитку і зміни економічного спектру та удоскона-
лення системи автоматизації прийняття управлінських рішень, зокрема оціню-
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вання конкурентоспроможності підприємств, використання математичних апа-
ратів штучного інтелекту, а саме таких, як нечіткі множини, нейронні мережі 
для вирішення економічних задач є доволі ефективним. 

Таким чином, метою дослідження, є розроблення структурної моделі, що 
дозволмть описати та формалізувати процес оцінювання рівня 
конкурентоспроможності сучасного пдприємства. 

Основні результати дослідження. Для формування методу оцінювання 
рівня конкурентоспроможності необхідно спочатку структурувати сам процес 
визначення на основі відповідної структурної моделі такого процесу, яку наве-
дено на рис. 1 [2, с.284] 

Отже, на першому рівні на вхід структурної моделі подається інформація, 
що описує множину ),...,( *

55
*
1

* xxX =  вхідних первинних параметрів. Тобто 
проводимо оцінку множини кількісних та якісних параметрів xij, ni ,1= , Мj∈ .  
Для забезпечення достовірної та повної оцінки рівня конкурентоспроможності 
підприємства отримані показники повинні врахувати такі сфери діяльності як 
оцінювання основних показників діяльності підприємства, зокрема 
виробничого та фінансового, характеристики людських ресурсів, іміджу, 
організаційної культури та управління підприємством, довготривалих зв’язків 
із постачальниками, посередниками і споживачам та іншими суб’єктами ринку.  
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Рис. 1. Структурна модель оцінювання рівня ККСП 
 

На другому рівні оцінюються за допомогою нейромережевого підходу [3, 
с.150-152] агрегуючі функції fi, ni ,1= , які описують основні напрямки 
оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Зокрема  f1 – функція 
ефективності організації збуту та просування товарів, f2  – функція 
ефективності виробничої діяльності підприємства; f3 – кадрова функція; f4 – 
функція конкурентоспроможності товару; f5 – функція фінансового стану 
підприємства; f6  – функція організаційної культури підприємства; f7 – функція 
зовнішнього середовища підприємства; f8 – функція управління тощо. 

                                  Оцінювання КСП Y = (ys), 5,1=s                      Рівень 3 

 

      Визначення результуючих функцій nifi ,1, = Рівень 2

Ідентифікація множини оцінювальних параметрів xij, ni ,1= , Мj∈  
 

Рівень 1

Оцінювання кількісних параметрів Оцінювання якісних параметрів 
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Процедуру визначення остаточного рішення Y = (ys), 5,1=s  щодо оціню-
вання конкурентоспроможності підприємства пропонується здійснювати на 
третьому рівні із використанням мережі Хопфілда [3, с.150-154]. 

Авторами було розроблено та запропоновано таку структурну модель 
процесу ідентифікації рівня конкурентоспроможності підприємства, що 
зображено на рис. 1. [2, с.285]. 

На основі експертних знань автори пропонують множину вихідних пара-
метрів Y=(ys), 5,1=s , що складається з таких рішень: 1y – низький рівень 
конкурентоспроможності підприємства; 2y  – нижче середнього рівень 
конкурентоспроможності підприємства; 3y  – середній рівень конкурентоспро-
можності підприємства; 4y  – вище середнього рівень конкурентоспроможності 
підприємства; 5y  – високий рівень конкурентоспроможності підприємства.  

Процедуру визначення результуючого рівня конкурентоспроможності 
підприємства на основі оцінених за такими методами якісних та кількісних 
параметрів хij детально було описано авторами у джерелі [3, с.150-153]. 

Запропоновано структурну модель процесу оцінювання конкурен-
тоспроможності підприємства, яка засобами декомпозиційного та стратифіка-
ційного розбиття дозволяє розкрити процес прийняття рішення на основі теорії 
систем. Також суттєвими перевагами запропонованого авторами методу є його 
чіткість, прозорість, можливість автоматизації, що дозволяють дозволяючи 
швидко та ефективно оцінити перспективи підприємства на галузевому ринку. 
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА  ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
     

Ліквідність підприємства – це його спроможність швидко реалізувати 
активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань, тобто це 
співвідношення величини його високоліквідних активів (кошти, ринкові цінні 
папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. 
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Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми 
ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності. Про незадовільний стан 
ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в 
коштах перевищує їх реальні надходження. 

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його 
зобов’язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів 
від господарської діяльності та формування залишку коштів після погашення 
зобов’язань перед бюджетом, страховими та іншими соціальними фондами, а 
також виплати дивідендів. 

Аналіз ліквідності потребує ретельного аналізу структури кредиторської 
заборгованості підприємства. Він здійснюється на підставі порівняння обсягу 
поточних зобов’язань із наявності ліквідних коштів. 

Для аналізу ліквідності також доцільно розраховувати в динаміці 
коефіцієнти абсолютної ліквідності, покриття, поточної ліквідності, критичної 
оцінки, поточної заборгованості, період інкасації дебіторської заборгованості, 
тривалість кредиторської заборгованості, обертання матеріальних запасів, 
обертання постійних та усіх активів. 

Аналіз ліквідності доцільно доповнити аналізом платоспроможності, яка 
характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої 
платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших операцій 
грошового характеру. 

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємств: 
1) Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) розраховується  як  

співвідношення оборотних активів до поточних зобов’язань.  Оптимальне 
значення коефіцієнта менше 1. 

2) Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як  співвідношення 
оборотні активи мінус запаси до поточних  зобов’язань . Оптимальне значення 
показника 0,6÷0,8. 

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як 
співвідношення грошові кошти та їх еквіваленти до поточних зобов’язань. 
Оптимальне значення показника 0,2÷0,35. 

Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в 
конкурентному ринку є його стабільність і стійкість. На них впливають різні 
причини - як внутрішні, так і зовнішні: 

− виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит; 
− міцне становище підприємства на ринку; 
− високий рівень матеріально-технічної оснащеності виробництва і 

застосування передових технологій; 
− налагодженість економічних зв’язків із партнерами; 
− ритмічність кругообігу засобів; 
− ефективність господарських і фінансових операцій; 
− незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової 

діяльності тощо. 
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Фінансова стійкість – характеристика стабільності фінансового стану 
підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в 
загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Фінансова стійкість 
відбиває рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового 
капіталу. Вона пов’язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. 
За різних умов, в яких функціонує підприємство, останнє для досягнення 
фінансової стабільності проходить різні етапи. Так, в умовах кризи 
підприємство може досягати фінансової стабільності за такими етапами: 

1) ліквідація поточної неплатоспроможності підприємства; 
2) відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги у 

короткостроковому періоді); 
3) забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. 
За результатами розрахунків фінансової стійкості можна зробити 

висновки: 
− про інтенсивність використання позикових засобів; 
− про ступінь залежності від короткострокових зобов'язань; 
− про рівень довгострокової стійкості компанії без позикових засобів. 

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства 
здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел 
фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і 
незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. 

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства 
здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів): 

− коефіцієнта фінансової незалежності (автономії); 
− коефіцієнта фінансування; 
− коефіцієнта фінансового левериджу; 
− коефіцієнта покриття процентів; 
− коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами; 
− коефіцієнта маневреності власного капіталу.  

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховується як 
відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства 
і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у 
його діяльність. Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових 
ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності >= 0,5. 

Коефіцієнт незалежності характеризує можливість підприємства 
виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, 
його незалежність від позикових джерел. Чим нижче значення коефіцієнта, тим 
вище ризик неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнта говорить про 
можливість дефіциту грошових коштів. 

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених 
та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених 
засобів. Коефіцієнт фінансування повинен бути меншим 1,0. 

Коефіцієнт фінансового левериджу розраховується як співвідношення 
довгострокового позикового капіталу і власного капіталу. Показник 
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фінансового левериджу характеризує залежність підприємства від 
довгострокових зобов'язань. 

Коефіцієнт покриття процентів - відношення чистого прибутку до 
виплати процентів і податків до процентних виплат. Характеризує ступінь 
захищеності кредиторів від несплати процентів за наданий кредит і демонструє, 
в скільки разів зароблені підприємством протягом звітного періоду кошти 
перевищують суму процентів позики. 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 
розраховується як відношення величини чистого оборотного (робочого) 
капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість 
підприємства власними оборотними засобами. 

Робочий капітал - різниця між оборотними активами підприємства та 
його короткостроковими зобов'язаннями, тобто він складається з частини 
оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу і 
довгострокових зобов'язань. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина 
власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, 
тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Коефіцієнт 
маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого 
оборотного капіталу до власного капіталу. 

Аналіз фінансової стійкості повинний показати наявність чи відсутність у 
підприємства можливостей по залученню додаткових позикових засобів, 
здатність погасити поточні зобов'язання за рахунок активів різного ступеня 
ліквідності. Основним може бути аналіз коефіцієнта фінансової незалежності, 
інші коефіцієнти дають додатковий матеріал для аналізу  
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

  
Розвиток сільських територій, діяльність аграрного сектора є одним з 

найбільш актуальних питань сучасного суспільства. Сільське господарство не 
тільки забезпечує інші галузі економіки сировиною, а населення - продуктами 
харчування, але й визначає рівень продовольчої безпеки держави, її місце на 
світових продовольчих ринках.  

Унікальний природний, інтелектуальний потенціал, а також вигідне 
геополітичне положення дозволяють нашій країні задовольнити потреби 
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внутрішнього ринку продовольства, а також зміцнити позиції країни як 
експортера сільськогосподарської продукції [4, с. 95]. 

Основними умовами розвитку аграрного сектору економіки є підвищення 
родючості землі внаслідок впровадження прогресивних технологій, 
використання високопродуктивних тварин та сільськогосподарських культур, 
застосування важелів підвищення економічної ефективності виробництва [3]. 

Динаміку зміни обсягів сільськогосподарського виробництва протягом 
останніх 9 років за даними Державної служби статистики України представлено 
на (рис. 1).  З рисунку видно, що в цілому виробництво сільськогосподарської 
продукції протягом 9 років було нестабільним. У 2013 р. індекс обсягу 
сільськогосподарського виробництва порівняно з 2012 р. становив 113,7%. 
Граничні високі показники зафіксовані у 2008 та у 2011 роках (відповідно 
117,1% і 119,9%), а найнижчі у 2007 та у 2012 роках (відповідно 93,5%, 95,5%).   

Найбільші коливання показників спостерігаються у галузі рослинництва, 
це може бути обумовлено погодно-кліматичними умовами. Так, найвищий 
граничний показник становив у 2008 р. - 128,6%, у 2011 р. - 130,4%, найнижчий 
- у 2007 р. - 90,9%, у 2012 р. - 91,8%. Так як тваринництво менш залежне від 
погодних  умов, то коливання показників зміни обсягів виробництва 
тваринництва не таке значне. 
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Рис. 1. Динаміка зміни обсягів сільськогосподарського виробництва України  
(у % до попереднього року) 

Джерело: [5]  
 

За підсумками 2013 року виробництво валової продукції АПК склало 
близько 250 мільярдів гривень, а його приріст становить 11,5-11,7%. 
Надходження до держбюджету від підприємств АПК 47 млрд. грн. 
Зовнішньоторговельний оборот продукції АПК за 10 місяців 2013 року склав 
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20,3 мільярда доларів. При цьому, імпорт склав 6,8 мільярда доларів, а експорт 
- 13,5 мільярда, що складає більше 26% або чверть від загального експорту. 

Зовнішньоторговельне сальдо продукції АПК цього року позитивне і 
складає 6,7 мільярда доларів. І найважливішими факторами позитивного сальдо 
залишаються обсяги експорту зернових культур - 33,8%, соняшникової олії - 
21%, а також насіння олійних культур - 12% [6]. 

Загальна характеристика стану виробництва валової продукції сільського 
господарства в Україні наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Виробництво валової продукції сільського господарства України  

(в діючих цінах 2010 року), млн. грн. 
Роки 

Показники 
2009 2010 2011 2012 2013 

Усі категорії господарств 
Валова продукція - 
всього 197935,9 194886,5 233696,3 223254,8 253732,7 

- продукція 
рослинництва 129908,3 124554,1 162436,4 149233,4 176181,0 

- продукція   
тваринництва 68027,6 70332,4 71259,9 74021,4 77551,7 

Сільськогосподарські підприємства 
Валова продукція - 
всього 96273,6 94089,0 121053,7 113082,3 136514,1 

- продукція 
рослинництва 71275,2 66812,7 92138,4 82130,2 102825,2 

- продукція 
тваринництва 24998,4 27276,3 28915,3 30952,1 33688,9 

Господарства населення 
Валова продукція - 
всього 101662,3 100797,5 112642,6 110172,5 117218,6 

- продукція 
рослинництва 58633,1 57741,4 70298,0 67103,2 73355,8 

- продукція 
тваринництва 43029,2 43056,1 42344,6 43069,3 43862,8 

Джерело : дані Держкомстату України [1] 
Дані табл. 1 свідчать, що обсяг сільськогосподарського виробництва з 

відповідним періодом 2012 р. становив 113,6%, у т.ч. у сільгосппідприємствах – 
120,7%, у господарствах населення 106,4%.  

Згідно даним Державної статистики України станом на 1 вересня 2013 
року у сільгосппідприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють 
зберігання і переробку зернових культур, було 20,8 млн. тонн зерна (на 7% 
більше проти 1 вересня 2012 р.), у т.ч. 15,1 млн. тонн пшениці, 3,3 млн. тонн 
ячменю, 1,0 млн. тонн кукурудзи, 0,5 млн. тонн жита. 

Обсяг інвестицій значно збільшився за рахунок фінансів не тільки 
європейських країн, а й Азії, зокрема, з Китаю. Дедалі більше цікавлять 
інвесторів м'ясо-молочна галузь, садівництво й виробництво біопалива [2]. 
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Отже, сільське господарство відіграє важливу роль у загальному 
економічному розвитку країни, оскільки створює робочі місця, забезпечує 
населення продовольчими товарами, а промисловість – сировиною. Тому 
необхідно прискорити процеси реформування аграрного сектору України, 
запровадити цілеспрямовані заходи державної політики, спрямовані на 
розвиток сільського господарства як життєво важливого чинника становлення 
економіки країни. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Суспільство та економіка України переживають об’єктивно необхідний 

переломний етап, оскільки закінчується великий період, що сформував свої 
економічні та соціальні структури, відносини, тип мислення. Останніми роками 
підприємства та організації переходять до нового механізму функціонування, 
де щось – залишається від попереднього етапу розвитку, а щось –тільки 
створюється (нові умови, явища, відносини тощо). Проходить процес зламу 
старих структур і методів господарювання, які перешкоджають руху вперед, за 
необхідності одночасного збереження тих надбань, що підтримуватимуть 
особливість та неповторність національних організацій, які можуть сприяти 
зміцненню та розвитку як кожного окремого підприємства, так і економіки в 
цілому. 
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Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки 
України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових 
відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і 
монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних 
відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів 
керування. У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку 
підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих 
на споживача, і кінцевий результат – прибуток. 

Одним з таких підходів є стратегічне управління підприємницькою 
діяльністю. В основі стратегічного управління лежить стратегія розвитку 
промислового виробництва, розроблена на тривалу перспективу, яка дозволяє 
йому за більш короткий проміжок часу адаптуватись до реалій ринку, 
своєчасно реагувати на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. 
Саме тому впровадження стратегічного управління підприємницькою 
діяльністю є однією з основних задач і умов забезпечення ефективності 
промислового виробництва. 

Для розробки стратегії кожне пiдприємство має усвiдомити такі важливi 
елементи своєї дiяльностi: місiю; конкурентнi переваги; особливості організації 
бізнесу, ринки збуту, де діє фірма; продукцію, ресурси, структуру, виробничу 
програму, організаційну культуру. 

Термiн «стратегiчне управлiння» введено у вжиток на межі 60 - 70 рокiв 
ХХ ст. для пiдкреслення рiзницi мiж поточним управлiнням на рiвнi 
виробництва (торговельно-технологiчного процесу) і керівництвом, що 
здiйснюється на вищому рiвнi управлiння фiрмою.  

Стратегічне управління являє собою процес, за допомогою якого 
менеджери здійснюють довгострокове керівництво організацією, визначають 
специфічні цілі діяльності, розроблюють стратегії для досягнення цих цілей,  
враховуючи вci релевантні (найсуттєвіші зовнішні та внyтрішні умови, а також 
забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно 
розвиваються i змінюються . 

Стратегічне управління – багатоплановий, формально - поведінковий 
управлінський процес, який допомагає формулювати та виконувати ефективні 
стратегії, що сприяють балансуванню відносин між організацією, включаючи її 
окремі частини, та зовнішнім середовищем, а також досягненню встановлених 
цілей. 

Стратегічне управління дозволяє досягти таких основних результатів: 
- створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей 

потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що 
входять в організацію; виробленої продукції(послуг), що затребуються ринком; 
сформованого позитивного іміджу організації.  

- структури організації та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість 
до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію. 

Стратегічне управління розвитком підприємства, спрямоване на 
створення конкурентних переваг фірми і утвердження ефективної стратегічної 
позиції, що забезпечить майбутню життєздатність підприємства в мінливих 
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умовах. Вибір стратегії в стратегічному управлінні пов’язаний зі станом 
ключових факторів, до яких відносяться сильні сторони галузі і підприємства, 
мета, місія, інтереси вищого керівництва, кваліфікація працівників.  

Практична реалізація функцій стратегічного управління здійснюється за  
допомогою системи методів стратегічного управління. Привести в дію 
організовану систему, щоб одержати потрібний результат, можна лише через  
вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні 
інструменти погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених 
цілей. Такі інструменти заведено називати методами стратегічного управління. 
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ВАЖЛИВІСТЬ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ 

ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
 

В умовах розвитку ринкових відносин диверсифікація є найбільш 
розповсюдженою формою концентрації капіталу. Однією з причин вибору 
стратегії диверсифікації є зниження господарських ризиків. 

Диверсифікація (лат. diversificatio — прагнення до різноманітності) — 
стратегічне рішення про можливості розвитку підприємства шляхом керування 
портфелем різних за видами діяльності підрозділів або використання 
конкурентних переваг від об’єднання зусиль при досягненні єдиної мети; 
розширення напрямків діяльності підприємства [4].  

Розрізняють два різновиди диверсифікації: зв’язана і незв’язана 
(конгломеративна). Основним мотивом зв’язаної диверсифікації для 
фармацевтичного підприємства є забезпечення синергізму за рахунок 
стратегічних подібностей між поєднуваними напрямками діяльності, а також 
перехрещень у цільових сегментах покупців. Концентрична (горизонтальна) 
диверсифікація означає додавання до товарів існуючої номенклатури нової 
продукції, яка виробляється із використанням тих самих технологій або 
потребує аналогічних маркетингових програм. Завдяки цьому концентрична 
диверсифікація найменш ризикована [2, с. 43]. Прикладом цього типу у 
фармацевтичній галузі може служити виробництво лікарських препаратів 
різних фармакотерапевтичних груп, оригінальних лікарських препаратів (ЛП) 
стратегічних господарських підрозділів, які спеціалізуються на виробництві 
генериків [4]. 
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Незв’язана, на відміну від зв’язаної, не передбачає забезпечення 
синергетичних ефектів. Основні завдання фармацевтичних компаній у цьому 
випадку пов’язані з підвищенням фінансової результативності корпорації. 
Конгломеративна дозволяє підприємству підвищити прибутковість і гнучкість 
завдяки виходу у сфери, де існують кращі економічні перспективи, а також 
посісти міцні позиції на ринку капіталу. Серед мотивів ухвалення рішення про 
використання конгломеративної диверсифікації найбільш типові [4]:  

1) балансування грошових потоків;  
2) більш раціональне використання фінансових ресурсів;  
3) можливості придбання нового бізнесу за низькою ціною;  
4) зниження ризику (спрямований на подолання циклічного характеру 

основного бізнесу; з цього погляду ефективність незв’язаної диверсифікації 
може бути вищою, ніж зв’язаної);  

5) інтереси управлінського персоналу;  
6) захист від поглинання більшими конкурентами.  
Оскільки конгломеративна диверсифікація передбачає діяльність 

підприємства в цілком нових галузях, вона є дуже ризикованою і доцільна лише 
для фірм зі значним науково-технологічним і фінансовим потенціалом. Разом з 
цим диверсифікація може бути успішною за умов збігу трьох умов [3, с. 5]:  

− галузь — об’єкт диверсифікації повинен мати привабливу структуру; 
− витрати, пов’язані з виходом на ринок, повинні окупатися за рахунок 

майбутніх прибутків;  
− новий підрозділ повинен мати конкурентні переваги завдяки своїй 

причетності до підприємства і навпаки. 
Диверсифікація дає переваги в конкурентній боротьбі, оскільки збільшує 

можливість маневрування в умовах зміни кон’юнктури, забезпечує стійку 
частку ринку, знижує ризик інноваційної діяльності, підвищує ефективність 
використання науково-дослідних робіт, дозволяє підприємству налагоджувати 
виробництво в інших галузях. Особливо це актуальним стає перед 
підприємствами України, де в основному працюють й розвиваються харчова 
промисловість, агропромисловість та торгівля, а інші промисловості зазнають 
великі втрати. Це відбувається тому, що старі промислові підприємства мають 
застарілу технологію та випускають не конкурентоспроможну за витратами та 
якістю продукцію. Все це стосується й фармацевтичних підприємств.  

Фармацевтична галузь України включає виробництво лікарських засобів і 
виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване 
зберігання і розподіл (дистрибуцію) за допомогою налагодженої збутової 
мережі (аптеки, аптечні пункти тощо). Фармацевтичну галузь можна як харчову 
та легку промисловості віднести до відносно прибуткових, так як на їхню 
продукцію є постійний попит. Питання тільки в тому, хто займе нишу ринку та 
продасть свою продукцію споживачам. Фармацевтична галузь у розвинутих 
країнах належить до числа найбільш динамічних і рентабельних, але водночас 
виступає як особливий сегмент ринку, що регулюється державними органами 
влади, а також контролюється страховою медициною. В останні роки фармація 
починає інтегруватися зі сферою медичних послуг [5]. 
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Фармацевтична галузь посідає значне місце і в економіці України, 
оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає 
національну й оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємною і 
розвиненою кооперацією. Упродовж п’яти останніх років галузь демонструє 
стійку тенденцію до зростання в грошовому вираженні на рівні не менше 20 % 
на рік. Великих фармацевтичних підприємств в Україні не багато 
(фармацевтичні субстанції в Україні виробляють 49 зареєстрованих суб’єктів 
підприємницької діяльності). До провідних вітчизняних виробників лікарських 
засобів відносяться: ЗАТ «ФФ «Дарниця», Корпорація «Артеріум» (ТОВ 
«Київмедпрепарат» і АТ «Галичфарм»), ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ», ВАТ «Фармак». Але на внутрішньому ринку багато 
іноземних конкурентів, серед яких є дуже великі та відомі на весь світ 
корпорації. Субстанції вітчизняного виробництва складають всього лише 30 % 
від загальної кількості у фінансовому вираженні, всі інші імпортуються з 
Китаю, Німеччини, Індії, Росії, США та інших країн. В упаковках навпаки: 
українські препарати – 70 %, імпортні – 30 % [5]. Тому конкурентна боротьба 
між іноземними підприємствами та вітчизняними за внутрішній та зовнішній 
ринки є дуже важливою та запеклою як на рівні підприємств (з точки зору 
виживання та отримання прибутку), так і на рівні держави (збільшення 
надходжень від отримання податків, збільшення ВВП, рівень зайнятості 
населення, рівень життя населення та ін.). 

Українські фармацевтичні компанії намагаються диверсифікувати 
асортимент з метою задоволення потреб покупців, з кожним роком 
покращуючи якість та асортимент продукції, що випускається. Одним з 
основних факторів розвитку ринку фармацевтики є загальне зростання 
платоспроможності населення. За даними експертів, на фармацевтичному 
ринку спостерігається тенденція до збільшення частки більш дорогих і, як 
правило, ефективніших препаратів за рахунок зниження сегмента дешевих 
класичних препаратів. Часто виходить, що фактично люди платять лише за 
нову упаковку і бренд [1, с. 236]. 

Основною макроекономічною метою наступних років, яку українські 
фармацевтичні компанії ставлять перед собою, є зростання співпраці 
українських виробників фармацевтичної продукції з виробниками аналогічної 
продукції країн ЄС. Співпраця може здійснюватися у вигляді спільних 
підприємств, альянсів, спільного маркетингу і просування продукції, 
перенесення безрецептурних препаратів до України. Основною мотивацією 
цього перенесення буде не проникнення на ринок України, а експорт на ринки 
Західної, Центральної і Східної Європи. Особливо актуальними зовнішні ринки 
стають тепер, коли Україна може підписати асоціацію з країнами ЄС та договір 
про вільну торгівлю з країнами ЄС. Поточна ситуація на фармацевтичному 
ринку України може бути могутнім стимулом для реструктуризації галузі, 
посилення конкуренції і переходу на технічні стандарти ЄС. Внаслідок цього 
можна очікувати деякого скорочення кількості фармацевтичних підприємств 
України. Ті підприємства, що успішно реструктуруються і витримають жорстку 
конкуренцію, зможуть конкурувати на міжнародних ринках. 
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Експортна мотивація транснаціональних корпорацій при налагоджуванні 
виробництва на території України збереже наукову базу, яку необхідно 
реструктурувати відповідно до нових тенденцій ринку. Збереження наукової 
бази та залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної галузі 
створює довгострокову конкурентну перевагу, що сприяє переорієнтації 
експорту українських виробників з ринків країн з перехідною економікою до 
країн Західної, Центральної та Східної Європи, посиленню їх 
конкурентоспроможності. Також, гармонізація основних технічних вимог з 
вимогами ЄС захистить українську продукцію від конкуренції з низькоякісною 
фармацевтичною продукцією [5]. 
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MANAGEMENT  FEATURES  ENVIRONMENTAL COMMITMENTS  
OF COMPANY 

 
The most important problem to stimulate environmental performance is the 

management of environmental obligations. Feature of this control is due to the fact 
that the company's environmental liabilities are not allocated specifically to any 
international or Russian in the practice of accounting. 

Environmental liability arises from the company, if it is required to bear the 
costs resulting from its interaction with the environment. For example, a company's 
obligations in the field of environmental assessment and recognition include 
greenhouse gas emissions, costs for participation in programs of environmental 
improvement areas; planned costs for environmental support ongoing operations; 
payments for environmental pollution; payments for the use of resources; taxes; fines, 
penalties, etc. 

In the Russian Federation, payments for environmental pollution and resource 
use are divided into standard and excessive. From the perspective of the entire 
accounting of payments business entity and the normative and for excessive pollution 
and consumption, and included in the costs attributable to the cost of production. Tax 
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accounting is not required to include the amount of payments for excessive pollution 
and the use of a cost-deductible, and the source of calls in which the costs of net 
profit. As a result, formed a constant difference and constant tax liability that results 
in an increase in income tax [1]. 

Theoretically, the reflection mechanism of this group of environmental 
liabilities has stimulating effect. Indeed, the polluter will not only pay more taxes, but 
also forced to cover the above-norm consumption and pollution at its own expense. 
However, in practice the situation is different. Pollution charges in our country is 
much lower than abroad, its size does not reflect the socially necessary costs of 
implementing environmental protection given standard profit, and therefore more 
profitable business entity to pay for pollution, rather than implement environmental 
measures. 

Increasing the amount of payments while maintaining the existing economic 
mechanism underlying the paid use and pollution, not solve the problem for a number 
of reasons, among them, and not achievable so-called "zero" contamination 
underlying the formation of standards, and lack of technical resources capable of 
controlling statutory regulations pollution, and excessive amounts of pollutants in 
emissions and discharges. Directions of improvement of economic instruments for 
environmental protection and nature, in our opinion, should be accompanied by 
adequate reflection in the regulatory framework and accounting. 

Economic mechanism of management in the field of environmental protection 
in western countries is based on the principle of "polluter pays", and therefore there is 
no "authorized" excessive contamination, but a system of stiff penalties and sanctions 
fall under the concept of  "extraordinary expenses", which is the source of repayment 
net profit of the company. 

In the face of the deteriorating environmental issues becoming a major problem 
accounting reflection of expenditures for environmental protection. According to the 
International Standard Classification areas of environmental protection activities and 
expenditure (CEPA) activities related to environmental activities directly related to 
the prevention, reduction and elimination of pollution or other damage caused to the 
environment as a result of industrial activity [2]. 

Environmental costs - the total costs, the investment and operating costs as a 
whole and broken down by the environmental activities (air/climate wastewater, 
waste, soil and groundwater, biodiversity and landscape, etc.) and sectors (public, 
commercial, households and specialized producers of environmental services). 
Expenditure by sector and the environmental activities are grouped also by economic 
activity in accordance with the International Standard Industrial Classification of 
Economic Activities. 

Measuring the financial burden on the environment, which lies on the 
economy, helps to assess the impact of environmental costs on international 
competitiveness, the degree of implementation of the "polluter pays" and cost-
effectiveness of measures to protect the environment. Index allows you to compare 
the amount of funds spent on environmental protection, public and private sectors. 
Once in two years, Eurostat and the Organisation for Economic Cooperation and 
Development (hereinafter - OECD) collect data on environmental expenditure in all 
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sectors of the economy more than thirty seven European and non-European countries.  
Russia is not among those countries. One of the main reasons - different 
classifications not only on environmental activities, but also by economic activity. 
Significant methodological differences classifiers produce mismatch species 
boundaries, both economic and environmental activities, and as a consequence - 
different content indicators. 

Problem of environmental costs in Russia, in our opinion, is the lack of recent 
classification in terms of funding principle and the principle artist. In practice, entities 
show the total expenditure on environmental protection, by virtue of this significant 
portion of these costs as a result of hidden accounts by excluding "General" and 
"General" expenditures. 

Group investment in environmental expenditure in international accounting and 
reporting is divided into investment in technology "end of pipe" used for cleaning dirt 
and already made investments in integrated technologies, implying a change of the 
production process to reduce the amount of pollution generated [3]. 

Advantage of this classification is the possibility of environmental expenditure 
estimates "financial contribution" to the environment and the natural resource of a 
particular quality of the activities. After all, you can spend each year funds for 
environmental activities, shifting these costs to consumers who do not give a 
qualitative improvement of the environment, which is what happens with the majority 
of domestic enterprises. 

Implementation of the principle of continuous improvement is impossible 
without investment in innovative and integrated technology. This idea sounds louder 
today with the highest bleachers. Therefore, the aim today is not just financing 
environmental expenditures and improve the efficiency of these costs, the inclusion 
of all sectors in minimizing negative impacts on the environment and for sustainable 
development. 

Need to motivate environmentally oriented behavior of economic agents is 
long overdue and is beyond doubt. A control in turn is not possible without 
competent economic decision support, without accounting and control. 

It's no secret that investment in environmental protection, are not for Russian 
enterprises priority. Moreover, the cost of environmental protection is not uncommon 
pose business entity is no longer a disadvantage compared with organizations 
neglecting such attachments. And, for example, in Europe, investment in 
environmental activities, have already become not only a manifestation of social 
orientation of business, but also its independent profitable direction. 

Thus, an important part of your work is a reflection of the true information 
about the assets and liabilities related to environmental activities. In this context, 
methodology and standards agreed at the international level, in particular IFRS, have 
many advantages. Using these principles ultimately improve environmental 
performance. Confirmation of the stimulative effect of international standards and 
accounting principles is the fact that today, more nature conservation measures 
funded business on a voluntary basis as a means of achieving victory in the 
competition by improving the company's image, meet the expectations of 
shareholders, increase market share and so on. 
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Технічний розвиток підприємства — сукупність організаційно-технічних 
заходів, які виступають завершальним етапом певних науково-технічних 
програм, здійснюється у межах підприємства і виконують роль інтенсифікатора 
щодо певних ділянок виробничого процесу [1, с.10]. 

Технічний розвиток як об'єкт організаційно-економічного управління 
охоплює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії процесу 
розвитку виробничого потенціалу і забезпечувати просте та розширене 
відтворення основних фондів підприємства. Із сукупності форм технічного 
розвитку доцільно виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку, 
підтримування техніко-технологічної бази підприємства, а з іншого — її 
безпосередній розвиток через удосконалення й нарощування виробництва [2, 
с.34]. 

Основним завданням організаційно-технічного розвитку є забезпечення 
прискорення впровадження перерахованих вище елементів у діяльність 
підприємства в рамках стратегічних та поточних планів. Комплексне 
планування розвитку і підвищення ефективності діяльності повинне знаходити 
висвітлення в плані організаційно-технічного розвитку підприємства, 
показниках ефективності виробництва та планах капітальних вкладень і 
капітального будівництва (інвестицій). 

План технічного розвитку та організації виробництва повинний 
охоплювати наступні основні питання: 

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

− впровадження прогресивних технологій, механізації й автоматизації 
виробництва; 

− вдосконалення планування, організації, контролю та управління в цілому; 
− впровадження прогресивної організації праці; 
− капітальний ремонт та модернізація основних засобів; 
− заходи щодо економії сировини, матеріалів та всіх енергетичних ресурсів; 
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− науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 
− основні техніко-економічні показники рівня виробництва та продукції, 

що випускається; 
− соціальний розвиток підприємства [4, с. 50]. 

Створення нових видів продукції та підвищення якості продукції, що 
випускається, забезпечують заходи щодо створення й освоєння випуску нових 
видів продукції, зняття з виробництва застарілих та підвищення якості 
продукції, що випускається, її модернізації, та підготовка продукції до 
сертифікації, розробка і впровадження нових прогресивних стандартів і 
технічних умов [3, с.14]. 

Впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації 
виробництва включає заходи щодо впровадження прогресивних технологічних 
процесів, нового високорозвинутого устаткування, комплексної механізації й 
автоматизації виробництва, модернізації діючого устаткування [2, с.13]. 

Впровадження прогресивної організації праці включає також заходи щодо 
вдосконалення поділу та кооперації праці, організації й обслуговування 
робочих місць, впровадження передових методів та прийомів праці, 
вдосконалення нормування й оплати праці. Під організацією праці розуміють 
певне поєднання працівників у часі і просторі для досягнення найбільшої 
ефективності трудових процесів за умов конкретно застосовуваної технології та 
організації виробництва. Поєднання учасників трудового процесу в часі 
забезпечується різними формами поділу й кооперації праці, організацією 
обслуговування робочих місць, встановленням раціональних режимів праці. 
Просторове поєднання працівників на виробництві знаходить втілення в різних 
формах побудови бригад та інших виробничих ланок підприємства, у 
варіантному закріпленні персоналу за відповідними робочими місцями. 

Вдосконалення планування, організації, контролю та управління в цілому 
передбачає проведення комплексу заходів щодо вдосконалення проведення 
організації та управління. При цьому розробляються заходи, спрямовані на 
підвищення рівня концентрації та спеціалізації виробництва, вдосконалення 
організаційних структур, механізації та автоматизації управління на основі 
застосування комп’ютерних технологій, ЕОМ [1, с.11]. 

Капітальний ремонт та модернізація основних засобів планується з метою 
їх ефективного використання на основі прийнятої періодичності ремонту по 
системі ППР, відомостей дефектів та відповідних змін з урахуванням 
нормативів ремонтно-експлуатаційних витрат і наявних джерел фінансування. 

Заходи щодо економії сировини, матеріалів, палива, енергії досягаються 
як у результаті освоєння нових, менш матеріаломістких видів продукції, так і в 
результаті впровадження прогресивної технології виробництва. 

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи плануються в 
зв’язку з розробкою нових машин, устаткування, високоефективних засобів 
механізації й автоматизації виробництва, технологічних процесів, форм 
організації виробництва та праці, а також нових видів продукції [4, с.23]. 

Основні техніко-економічні показники рівня виробництва та продукції, 
що випускається, відбивають рівень продукції, стан знарядь праці, ступінь 



 111

досконалості застосовуваної технології, рівень механізації й автоматизації 
виробництва та ефективність заходів плану технічного розвитку. 

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства 
проводиться в декілька етапів: 

− Перший етап – визначаються головні завдання підприємства на плановий 
період, проводиться комплексний аналіз технічного і організаційного 
рівня виробництва та економічних показників, уточнюються ресурси, які 
характеризують технічний розвиток; 

− Другий етап – виходячи з вивчення досвіду інших підприємств, 
результатів кінцевих науково-дослідних робіт та першого етапу, 
виявляються можливості розширення впровадження основних напрямів 
науково-технічного прогресу: вдосконалення технології та продукції, яка 
випускається, застосування нових технологічних процесів і прогресивних 
матеріалів, механізація та автоматизація виробництва та ін. На цьому 
етапі визначаються кількісні завдання підрозділами підприємства по 
технічному та організаційному розвитку; 

− Третій етап – проводяться інженерні та економічні розрахунки, 
організовуються конкурси та огляди пропозицій працівників 
підприємства, проводиться відбір і техніко-економічна оцінка заходів; 

− На заключному етапі плани підприємства та його підрозділів 
взаємопов’язуються, документально оформлюються, затверджуються та 
доводяться до виконання [2, с. 67]. 
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Сучасні підприємства функціонують у динамічному бізнес-середовищі, 
зміни якого у більшості випадків важко передбачити. Деякі з них вважають 
себе жертвами нових умов і намагаються просто пристосуватися до змін, інші 
сприймають турбулентність середовища як виклик та сприятливу можливість 
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переосмислити план своїх дій та свої стратегії. Для останніх, сьогоднішній 
«дискомфорт» у зовнішньому середовищі згодом може стати довгостроковим 
активом або конкурентною перевагою, що зробить їхню діяльність більш 
ефективною.  

З цього випливає, що здатність підприємства до адаптації - це здатність 
реагувати, генерувати або ініціювати зміни, роблячи виклик зовнішнім 
обставинам. Якщо розглядати підприємство як біологічну систему в контексті 
еволюційної теорії фірми, то підприємство, яке володіє адаптаційними 
здатностями за несприятливої ринкової кон’юнктури зможе «вижити», а у разі 
сприятливого розвитку подій – навіть стати лідером ринку [1, 2]. Отже, 
адаптація є необхідною умовою забезпечення життєдіяльності такої відкритої 
економічної системи як підприємство [3, с. 114], відмова від якої в процесі 
господарської діяльності, робить підприємство не здатним ефективно 
функціонувати в агресивному бізнес-середовищі, що може призвести до 
розгортання внутрішньої кризи.  

Важливим фактором процесу адаптації виступають адаптаційні 
можливості, які формують адаптаційний потенціал підприємства. 
Підприємства, які мають сформований адаптаційний потенціал, здатні 
«адекватно» та оперативно реагувати на виклики за межами своїх 
організаційних кордонів. Вони свідомо взаємодіють із навколишнім 
середовищем, яке, в свою чергу, забезпечує зворотний зв'язок, стимулює 
навчання, і в кінцевому результаті якісне підвищення ефективності 
господарської діяльності. 

Слід відзначити, що на сьогодні не існує однозначного підходу до 
визначення поняття «адаптаційний потенціал»: це міждисциплінарний термін, 
який активно використовується в багатьох галузях знання. Так, «адаптаційний 
потенціал» є загальновживаним у медицині, біології, психології та соціології, 
також він вживається і в галузі управління персоналом. Нажаль, у загальній 
господарській діяльності підприємства, як економічна категорія, він не є 
занадто поширеним, хоча існує низка праць, в яких робиться спроба  щодо його 
трактування. У багатьох дослідженнях автори концентрують свою увагу на 
вивченні лише деяких його аспектів [4], тому в літературі представлені 
переважно специфічні визначення.  

Всю сукупність теоретичних підходів до визначення поняття 
«адаптаційний потенціал підприємства», які було досліджено та проаналізовано  
автором, можна представити за допомогою «хмари тегів» (рис. 1), згідно з якою 
було визначено три групи теоретичних підходів до визначення цього поняття.  

Згідно першого підходу, група авторів, зокрема [5, 6], трактує 
адаптаційний потенціал підприємства як здатність підприємства проводити 
відповідні адаптаційні зміни. У деяких дослідженнях ця здатність також 
ототожнюється з поняттям «організаційне дослідження», змістом якого є 
оздоровчі заходи, спрямовані на покращення стану підприємства на ринках, що 
дозволяють вивчити та зрозуміти процеси, що мають місце на них. Таке 
«дослідження» відбувається через навчання із застосуванням минулого досвіду, 
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який може визначити поведінку в майбутньому, забезпечивши здатність 
реагувати на зміни ринкового середовища. 

 
Рис. 1. Сукупність підходів до трактування терміну «адаптаційний потенціал 

підприємства» 
 
За другим підходом, науковці, такі як [7], бачать адаптаційний потенціал 

як сукупність ресурсів та механізмів (фінансово-матеріальних, організаційно-
управлінських тощо), що дозволяють підприємству гнучко реагувати на 
зовнішні зміни, формувати ключові компетенції, що згодом перетворюються у 
конкурентні переваги (рис. 2). Зазначений (ресурсний) підхід на сьогодні є 
найбільш поширеним у науковій літературі.   

 
 

Рис. 2. Адаптаційний потенціал підприємства з позиції ресурсного підходу 
 
Третій підхід був сформульований групою науковців, представниками 

якої є [8, 9]. Вони зазначають, що адаптаційний потенціал підприємства – це 
можливості підприємства оптимально використовувати наявні ресурси для 
забезпечення його конкурентоспроможності та економічного зростання або 
можливості внутрішніх змінних підприємства пристосовуватися до мінливих 
умов навколишнього економічного середовища. 

Отже, розглянувши запропоновані підходи та приймаючи до уваги те, що 
характерними особливостями господарської діяльності сучасних підприємств є 
невизначеність ринку, термінів і умов поставок, поведінки власників, 
конкурентів, органів державної влади тощо, а метою діяльності підприємства є 
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досягнення стійких конкурентних переваг у довгостроковому періоді, то на 
нашу думку, адаптаційний потенціал підприємства представляє собою певні 
специфічні ресурси (активи, можливості, організаційні процеси, інформацію, 
знання тощо), які контролюються підприємством та сприяють формуванню та 
реалізації стратегій, підвищують ефективність та результативність його 
виробничо-господарської діяльності, успішно протидіють негативним проявам 
оточуючого бізнес-середовища та створюють стійку конкурентну позицію 
підприємства на обраному ринку або його сегменті. 

Таким чином, дослідження теоретичних підходів до визначення поняття 
«адаптаційний потенціал підприємства», дозволили дійти висновку про його 
глибоке змістовне наповнення. Крім того, з’ясовано, що наявність у 
підприємства сформованого адаптаційного потенціалу сприяє ефективній 
взаємодії з оточуючим бізнес-середовищем та виступає джерелом формування 
його стійких конкурентних переваг. 
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Процеси глобалізації, які активізувалися в останні п’ятнадцать-двадцять  

років, до національної економіки вимагають відповідного рівня 
конкурентоспроможності. У цьому зв'язку посилюється увага до міжкраїнної 
конкуренції, а також до конкуренції регіонів в країнах. Тому регіональна 
тематика посилення конкуренції стає все більш насиченою в Україні, і стає для 
неї все більш актуальною. Становище країни у світі визначається не в останню 
чергу саме регіонами. 

Конкурентоспроможність української економіки залежить в більшій мірі 
від економічного простору, а також від взаємодії економік регіонів між собою. 
При цьому проблема економічної конкурентоспроможності відрізняється 
певними особливостями, пов’язаними саме з регіонами країни та їх 
характерними рисами. Такі процеси змінюють роль регіонів в житті країни, і як 
наслідок, у світовій економіці [1, с. 115-120]. Регіон є самостійною 
територіально організованою економічною системою, яка є окремо чинним 
економічним агентом в національній економіці і з плином часу все більше бере 
участь в світових конкурентних процесах. Теоретичний аспект регіональної 
конкурентоспроможності розглянуто багатьма вітчизняними та зарубіжними 
авторами. Зокрема, різні підходи до визначення конкурентоспроможності 
регіону розглянуті в працях Портера М., Данилова І. П., Фатхутдінова Р. А., 
Селезньової А. З., Шеховцова Л. С., Єрмішина А. В., Меркушова В. В., 
Степанова М. В., Калюжнова Н. Я., Воротнікова А. Г., Кропанцева К. І. та 
інших. Базова умова стійкого функціонування регіонів в сучасних умовах це і є 
їх конкурентоспроможність. Чим краще і ефективніше формуються і 
розвиваються конкурентні переваги, тим краще і швидше відбувається 
економічне зростання, підвищується добробут населення, ефективне і більш 
раціональне використання ресурсного потенціалу регіонів [1, с. 148]. 

У рамках розвитку Донецького регіону важливе значення відіграє 
розвиток і підвищення конкурентоспроможності машинобудівної галузі, 
оскільки вона є однією з базових галузей промисловості та регіонального 
розвитку. Метою тез є обґрунтування необхідності регіональних структурних 
перетворень Донецької області і зокрема машинобудування регіону. 

Економічне зростання досягається в тих країнах, де технологічна 
циклічність регулюється державою, тобто технологічна структура стає об’єктом 
стратегічного управління і активно використовується в якості засобу отримання 
і збереження переваг у конкуренції. Багаторівневий характер структурних 
перетворень передбачає досягнення і підтримання конкурентних переваг на 
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основі цілеспрямованої структурної політики не тільки в галузевому, але і в 
територіальному аспекті [2, с. 32]. 

Регіональна структурна політика повинна бути орієнтована на реалізацію 
соціально-економічних цілей країни і разом з тим повинна враховувати 
соціально-економічні, екологічні, технологічні та інші особливості території. 
Поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів у рамках регіональної 
структурної політики передбачає забезпечення конкурентоспроможних переваг 
пріоритетним галузям не тільки на відповідних товарних ринках, а й на ринках 
найважливіших стратегічних ресурсів (інвестиційних, інноваційних, трудових, 
природних). 

Найважливішою складовою структурної кризи економіки країни та її 
регіонів є низька конкурентоспроможність більшості галузей машинобудівного 
комплексу та технологічна багатоукладність національної економіки [2, с.78]. 
Технологічне відставання України зумовлено низкою причин, у тому числі 
історичного характеру. В умовах адміністративно-командної економіки були 
значно спотворені форми класичної (циклічної) закономірності поширення 
нових технологій. Це знаходило відображення в безмежному затягуванні 
інкубаційного періоду, а також у надмірній тривалості життєвого циклу 
технологій. Крім того, непоодинокими були випадки перенасичення 
непідготовленою економіки деякими видами нової техніки (наприклад, 
приховане перевиробництво верстатів з ЧПУ). У результаті сформувалася 
ресурсномістка структура виробництва з гіпертрофованим сировинним 
сектором, технологічною багатоукладністю [2, с. 104]. 

Для реалізації зазначених структурних перетворень на сучасному етапі 
необхідно прискорити формування середовища, що сприяє інвестиційній 
привабливості машинобудівного виробництва, а також створити умови, які 
спонукають машинобудівників послідовно зміцнювати свої конкурентні 
переваги в стратегічно важливих сферах господарювання.  

У «Програмі структурної перебудови економіки України до 2015 р.», 
розробленої за завданням Міністерства економіки України (1995 р.) для кожної 
галузі машинобудування запропоновані конкретні заходи щодо підвищення 
ефективності їх функціонування [3, с. 201]. Загальні напрямки розвитку 
машинобудівного комплексу України до 2015 р. можна об’єднати в такі основні 
групи: 1) зміна галузевої структури виробництва машинобудування з метою 
збільшення питомої ваги дизелебудування, підйомно-транспортного 
машинобудування, електротехнічної, автомобільної промисловості, 
машинобудування для легкої, харчової промисловості. У той же час 
пропонується зменшити частки гірничо-шахтного та гірничорудного 
машинобудування, приладобудування у загальному обсязі виробництва 
продукції машинобудування; 2)  розширення обсягів виробництва 
машинобудівної продукції для внутрішнього ринку при одночасному 
підвищенні її якості та скороченні асортименту продукції, що імпортується. До 
2015 потреби України в машинобудівній продукції вітчизняного виробництва 
повинні бути задоволені не менш ніж на 70% [3, с. 56]; 3)  збільшення валютних 
надходжень від експорту машинобудівної продукції шляхом використання 
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досягнень науково-технічного прогресу і поставок на зовнішні ринки товарів з 
високим рівнем технологічної переробки, а також освоєння нових ринків збуту; 
4) використання інвестицій не для розширення виробничих потужностей 
машинобудівних підприємств, а для створення замкнених циклів виробництва; 
5) розробка нових технологічних процесів виробництва продукції, зведення до 
мінімуму або повне виключення шкідливих екологічних наслідків виробничо-
господарської діяльності машинобудівних підприємств; 6) закупівля технологій 
і ліцензій для освоєння виробництва нової машинобудівної продукції з високим 
рівнем надійності і низькими витратами всіх видів матеріалів при експлуатації 
безпечними умовами праці; 7) впровадження у виробництво нових зразків 
машинобудівної продукції з урахуванням мінімізації відходів і можливості їх 
подальшого використовування для випуску інших товарів; 8) розширення 
номенклатури машинобудівної продукції для суб’єктів підприємницької 
діяльності та сфери побутового обслуговування населення за рахунок розробки 
і виробництва багатофункціональної і малогабаритної техніки, здатної 
конкурувати із закордонними аналогами [3, с. 126-130]. 

Важливу роль в адаптації машинобудування до ринкових відносин 
повинен грати лізинг. Так, доцільна організація регіональних лізингових фірм з 
тимчасовим участю державних коштів. Засновниками цих фірм поряд з 
державою, фінансово-кредитними та інвестиційними інститутами можуть бути 
машинобудівні підприємства, а також підприємства-споживачі цього 
обладнання. Спираючись на державну фінансову підтримку, подібні компанії 
можуть в широких масштабах здійснювати лізингову діяльність значною мірою 
за рахунок пільгових умов лізингу, полегшуючи підприємствам доступ до 
нових видів машин і устаткування. 

Подоланню технологічної відсталості цивільного машинобудування 
можуть сприяти заходи з розширення сфери застосування вітчизняних 
технологій подвійного призначення. З цією метою необхідна реалізація 
механізму взаємодії цивільних галузей з науково-технічного, технологічним, 
випробувальним і виробничим потенціалом військово-промислового комплексу 
в рамках програм конверсії [2, с. 98-103]. 

Важливим чинником розвитку інтеграційних процесів є становлення 
фондового ринку. Наприклад, інвестиційні торги вже дозволили ряду 
машинобудівних  підприємств залучити до розвитку виробництва великі 
ринкові структури. 

Процес територіальної інтеграції в машинобудуванні повинен 
знаходитися під контролем регіональних і місцевих органів влади. Висока 
ефективність при цьому може бути досягнута на основі розвитку різних форм 
кооперування в рамках сформованого кущового розміщення машинобудівних 
підприємств і організацій науково-технічної сфери, характерного для окремих 
регіонів. З цією метою потрібна реалізація механізму державної підтримки 
процесу формування нових організаційних структур, що забезпечують 
збереження і розвиток інноваційного потенціалу територій, в тому числі 
технополісів, технопарків, різних регіональних асоціацій підприємств. 
Важливою умовою активізації ділової активності, відповідно до пріоритетів 
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структурної політики, є розробка та реалізація регіональних цільових програм, 
їх ресурсне забезпечення. 

Отже, в умовах сучасної глобалізації та інтеграції для країни стає дуже 
важливим розвиток конкретних регіонів і їх кращих галузей промисловості. 
Уміння ставити пріоритети у розробці регіональної політики первинно. Для 
Донецької області важливим є розвиток її машинобудівної галузі. Тут має бути 
сформована середу, яка сприятиме інвестиційній привабливості 
машинобудівного комплексу. 

Має бути проведене зміна структури виробництва машинобудування з 
метою збільшення частки деяких передових галузей. Також має плануватися 
розширення обсягів виробництва машинобудівної продукції для внутрішнього 
ринку, підвищення якості та розширення асортименту продукції, розширення 
імпорту. Важливо використання інвестицій, щоб створити замкнуті цикли 
виробництва. Необхідно впровадження у виробництво нових зразків 
машинобудівної продукції, можливість їх подальшого використання. У 
машинобудуванні повинно проводиться розширення номенклатури 
машинобудівної продукції для суб'єктів підприємницької діяльності та ін. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ 
 

Розвиток сонячної енергетики України слід відраховувати від прийняття 
Верховною Радою України у 2009 р. Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу [1]. В подальші 
роки сонячна енергетика України почала розвиватись значними темпами. Обсяг 
введених потужностей у наступні роки був такий: 2010 р. – 2,5 МВт, 2011 р. – 
193,3 МВт, 2012 р. – 130,5 МВт, 2013 р. – 375,3 МВт. За підсумками 2013 р. 
загальна встановлена потужність об’єктів сонячної енергетики в Україні 
становила 778,3 МВт [2; 3; 4]. 

Підприємства, які працюють в галузі сонячної енергетики в Україні 
можна розділити на дві групи. Одна з них – це виробники обладнання. Друга 
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група – це компанії, які займаються встановленням даного обладнання, 
облаштуванням сонячних електростанцій. Декільком компаніям вдається 
поєднувати обидва напрями діяльності. 

До групи підприємств, що займаються виробництвом обладнання для 
сонячної енергетики в Україні слід віднести такі компанії: ПАТ «Завод 
напівпровідників» (м. Запоріжжя), займається виробництвом полікремнію та 
належить компанії «Activ Solar»; АТ «Піллар» (м. Київ), ТОВ «Пролог 
Семікор» (м. Київ) та ТОВ «Силікон» (м. Світловодськ, Кіровоградська обл.), 
займаються виробництвом кремнієвих пластин; ПАТ «Квазар» (м. Київ), 
займається виробництвом сонячних елементів та складанням фотоелектричних 
модулів; «Progeny Solar» (м. Миколаїв, Львівська обл.), займається складанням 
фотоелектричних модулів [4]. 

Серед підприємств, які займаються встановленням даного обладнання 
слід виділити австрійську компанію «Activ Solar». Другою компанією в Україні 
за кількістю заявлених об’єктів є чеська компанія «Ekotechnik Praha» [5; 6]. 
Окрім зазначених, ще понад десяток компаній реалізують невеликі проекти у 
різних регіонах України [2; 4]. 

Беззаперечним лідером української сонячної енергетики є австрійська 
компанія «Activ Solar». За підсумками 2013 р. ця компанія ввела в дію в Україні 
сонячних електростанцій загальною потужністю 544,69 МВт. Це складає 
близько 70 % від сукупної потужності сонячної енергетики України. У разі 
збереження вимог з використання місцевої складової на рівні 50 %, які мають 
вступити в дію з 1 липня 2014 р., компанія «Activ Solar» зможе, лише, посилити 
свої позиції на українському ринку сонячної енергетики. ПАТ «Завод 
напівпровідників», який належить цій австрійській компанії, був, і залишається 
єдиним в Україні виробником полікремнію. Інші українські підприємства, які 
займаються виробництвом обладнання для сонячної енергетики, змушені були 
кооперуватись щоб виконати умови про місцеву складову на рівні 30 %, що 
вступили в дію з 1 липня 2013 р., а у разі запланованого підвищення місцевої 
складової будуть змушені шукати нових партнерів, або зупиняти виробництво 
[4; 7]. 

Значна кількість джерел пов’язують компанію «Activ Solar» з 
українськими високопосадовцями. Серед особливостей успішної бізнес-
стратегії розвитку цієї компанії називають таке: приватизація державного 
підприємства ПАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя), отримання 
кредитів та державної допомоги з державних банків та державного бюджету на 
розвиток цього заводу, звільнення заводу від обов’язкової сплати податку на 
прибуток при продажу полікремнію, реєстрація понад п’ятдесяти компаній в 
Україні для купівлі полікремнію та будівництва сонячних електростанцій, 
ввезення з-за кордону обладнання для будівництва сонячних електростанцій без 
сплати митних зборів та ПДВ, можливість взяти у держави в пільгову оренду 
кількох сотень гектарів землі, побудовані сонячні електростанції оформити на 
понад тридцять компаній та отримати для них зелений тариф, за рахунок 
державних коштів побудувати лінії електропередач для підключення сонячних 
електростанцій «Activ Solar» до мережі, монополізація вітчизняного ринку 
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через введення місцевої складової для нових учасників ринку, лобіювання 
інтересів компанії «Activ Solar» під час закордонних візитів українських 
високопосадовців [7; 8]. 

Не дивлячись на всі складнощі ринок відновлювальної енергетики 
України у 2014 р. має отримати понад 1,5 млрд дол. інвестицій та наростити 
потужності на 1 ГВт. Лідером за обсягами нових потужностей буде залишатись 
сонячна енергетика, оскільки вона має найвищий тариф серед усіх напрямів як 
альтернативної, так і традиційної енергетики. За підсумками 2013 р. у галузі 
відновлювальної енергетики створено близько 15 тис. нових робочих місць, а у 
разі подальшого зростання встановленої потужності енергоустановок в межах 1 
ГВт на рік за найближчі 5 років це число може зрости у 4 – 5 разів [9].  
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Ринок зв'язку України – достатньо відкритий та лібералізований, тому  

особливе місце в ньому займають трансформаційні процеси в сфері управління 
процесом обслуговування в телекомунікаційних компаніях. Рівень 
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функціонування ринку телекомунікаційних послуг стає одним із вагомих 
показників соціально-економічного розвитку суспільства. Це, в свою чергу, 
зумовило необхідність створення сервісної системи обслуговування, 
запровадження та розвиток якої є об'єктивною умовою для 
конкурентоспроможного функціонування кожного діючого гравця на ринку.  

При розгляді діяльності невеликих організацій обслуговування клієнтів у 
сфері телекомунікацій, а конкретніше - компаній, які надають послуги 
сервісного обслуговуваннямобільних телефонів, комп’ютерів та іншої техніки у 
місті Києві, варто відмітити, що тут спостерігається досить висока конкуренція. 
Якщо до умов високої конкуренції додати нестабільні (навіть кризові) 
економічні та політичні процеси у країні, то невеликій компанії потрібно чітко 
визначити пріоритети діяльності, окреслити шляхи стратегічного розвитку, 
підібрати спеціалістів, та, що являється одним із ключових моментів – 
удосконалити систему управління проектами та процесами  обслуговування 
клієнтів. 

Виходячи з вище написаного, можна сформулювати одну спільну 
проблему для всіх невеликих компаній телекомунікаційного ринку – це 
необхідність виведення системи управління проектами та процесами  
обслуговування клієнтів на самий високий рівень якості. 

При виконанні магістерської роботи метою було поставелено – розробка 
практичних засобів для максимально ефективного управління процесами 
ведення проектів. А відповідно до поставленої мети в дипломній роботі 
розглянуто та вирішено такі основні задачі: 

− досліджено теоретичні засади та історичні факти з проектного 
управління; 

− визначені можливі шляхи систематизування та найбільш ефективного 
планування робіт; 

− здійснено вибір найбільш раціонального способу використання трудових 
ресурсів та розроблено процедуру вдосконалення існуючих методів 
управління проектами по обслуговуванню клієнтів зв’язку. 
В даній роботі було проаналізовано та розроблено практичні підходи та 

методичні рекомендації щодо раціоналізації процесів управління проектами по 
обслуговуванню клієнтів зв’язку на прикладі невеликого підприємства зв’язку 
ТОВ «Гратіс ЛТД», основними напрямки діяльності якого є створення 
корпоративних транкінгових систем радіозв’язку, гарантійне сервісне 
обслуговування мобільних телефонів та професійного вимірювального 
обладнання. А саме за рахунок скорочення часу виконання завдання, 
можливість типологізації завдань, розробка календарних планів виконання 
завдань і т.д. Серед засобів автоматизації індивідуальної роботи менеджерів 
проектів Microsoft Project став фактично стандартом. 

В ході роботи виявлено сильні і слабкі сторони діяльності підприємства, 
орієнтованої на  клієнтів та розроблено практичні рекомендації з підвищення її 
ефективності та раціональності в умовах високої конкуренції.  
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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ   

 
Суттєвою ознакою економіки знань, що вже стала реальністю для 

економічно розвинених країн, і набуває розвитку у країнах з перехідною 
економікою, є зростання частки інтелектуальних працівників в структурі 
трудових ресурсів. Для інтелектуальних працівників обробка потоків 
інформації і створення на цій основі нових знань, що трансформуються в 
інноваційні продукти, технології і послуги, стає головним видом діяльності. 
Вони  «створюють нові технології, дають життя новим галузям і прискорюють 
економічний розвиток» [1, с. 125].  

Чисельність інтелектуальних працівників стрімко зростає. У розвинених 
країнах 25% трудових ресурсів вже сьогодні зайнято у сфері науки та високих 
технологій. У США 8% населення створюють понад 20% ВВП, і країна 
витрачає на НДДКР близько 40% від загальносвітових витрат [2]. 

Питання підвищення продуктивності інтелектуальної праці набуває все 
більшої актуальності. Якщо соціально-економічний розвиток у ХХ ст. 
базувався на збільшенні продуктивності фізичної праці майже у 50 разів, то в 
ХХІ ст. економічне зростання має забезпечити революційне підвищення 
продуктивності інтелектуальної праці [3].  

Складність оцінки і контролю інтелектуальних зусиль, а отже і 
продуктивності інтелектуальної праці, пов’язана з тим, що інтелектуальна 
діяльність характеризується меншою структурованістю  і водночас високою  
автономністю, відповідальністю, багатоваріантністю способів досягнення 
рішень і критеріїв результату порівняно з фізичною працею.  

Наразі окреслюються три концептуальних підходи щодо визначення 
резервів підвищення продуктивності інтелектуальних працівників.  

Один з них заснований на оцінці лояльності і ступеня залучення 
інтелектуальних працівників у виконання професійної діяльності.  Як 
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показують дослідження, втрати продуктивності часто пов’язані з  недостатньою 
зфокусованістю інтелектуальних працівників на вирішенні організаційних 
задач. За оцінками консультативної компанії «FranklinCovey» інтелектуальні 
працівники зазвичай витрачають менш ніж половину свого робочого часу (40%) 
на діяльність, що безпосередньо пов’язана з виконанням професійних 
обов’язків,  тільки 10% менеджерів дійсно зосереджені на рішенні важливих  
для організації задач, тоді як 90% менеджерів через постійні відволікання не 
можуть зосередитися на своїх безпосередніх обов’язках [4]. Вартість низької 
продуктивності інтелектуальних працівників США через недостатню 
зфокусованість на організаційних пріоритетах оцінюється у 300 млрд. дол. [5, 
цит. за 4]. 

Інший підхід заснований на аналізі структури витрат робочого часу 
інтелектуальних працівників за видами діяльності. Як показали результати 
дослідження, проведеного Глобальним інститутом МакКінзі (MGI),  діяльність  
інтелектуальних працівників переважно складається з різноманітних 
комунікацій і взаємодії з колегами, клієнтами і постачальниками та прийняття 
відповідальних рішень на основі створених знань і суджень. Підкреслюючи 
значення комунікативної складової в діяльності інтелектуальних працівників,  
MGI  навіть пропонує спеціальний термін interaction workers – працівники, що 
взаємодіють.  

З’ясувалось, що в середньому за тиждень інтелектуальні працівники 
витрачають 28% часу на комунікації електронною поштою, 19% – на пошук і 
збирання необхідної інформації, 14% – на внутрішні комунікації і співпрацю з 
колегами, 39% – на виконання безпосередніх функціональних задач. Лише 
заміна персонального спілкування через електронну пошту на внутрішні 
соціально-медійні  інструменти на 35% зменшує час на пошук внутрішньої 
інформації, покращує комунікації, обмін знаннями та  співпрацю і призводить 
до зростання продуктивності інтелектуальної праці на 20-25% [6].  

Третій підхід полягає у комбінації стратегії необмеженого доступу до 
різноманітних джерел інформації зі стратегією структурованого доступу [7].    

В багатьох організаціях інтелектуальні працівники користуються правом 
вільного доступу у робочий час до інформаційних джерел як у межах 
організації так і поза нею. Це дає їм відчуття автономності і свободи дій, що є 
важливим детермінантом інтелектуальної праці. Однак, негативною стороною 
вільного доступу є обробка надмірних потоків інформації, непродуктивні 
витрати часу, відволікання, інформаційне перевантаження.  

При використанні стратегії структурованого доступу працівнику разом із 
завданням автоматично надається інформація щодо можливих способів його 
вирішення. Доступ до деяких зовнішніх джерел інформації (наприклад, 
соціальні мережі, розважальні сайти) обмежується. 

Комбінація названих стратегій полягає в тому, щоб ознайомити 
працівника з можливими варіантами прийняття рішень, однак залишити за ним 
право або скористатися наданими опціями, або обрати свій варіант рішення.  
Саме у такому підході Т. Давенпорт бачить можливість підвищити 
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продуктивність праці інтелектуальних працівників, водночас убезпечивши їх 
від інформаційних перевантажень і надмірного професійного стресу. 

З урахуванням вищесказаного, підвищення продуктивності 
інтелектуальної праці вбачається у застосуванні комплексу як організаційних, 
так і технологічних рішень. Резерви підвищення продуктивності 
інтелектуальної праці полягають у такому: 

– зміна ставлення інтелектуальних працівників до організаційних 
цінностей. Це потребує клопіткої роботи з розвитку організаційної культури, 
використання адекватних інструментів оцінки і мотивації (матеріальної, 
статусної та емоційної); 

– заохочення ширшого використання внутрішніх мереж замість 
електронної пошти. Цей захід повинен супроводжуватися формуванням у 
працівників відповідної ментальної моделі – більше відкритості і довіри замість 
приватності, – щоб виробити стійку звичку ділитися професійно цінною 
інформацією з широким колом колег;  

– комбінація стратегії необмеженого доступу до різноманітних джерел 
інформації зі стратегією структурованого доступу, щоб допомогти працівникові 
у прийнятті рішень.  

Наука робить лише перші кроки у дослідженні резервів продуктивності 
інтелектуальних працівників. Потрібні подальші інтенсивні дослідження у 
цьому напрямі, щоб виявити  дієві важелі впливу на продуктивність 
інтелектуальної праці. Без сумніву, ще багато потрібно зробити, щоб навчитися 
ефективно використовувати творчий потенціал людини-працівника для 
економічної розбудови держави, регіонів, окремих організацій та в інтересах 
самого працівника. 
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Запорізька державна інженерна академія 
 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА  РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
 

В сучасних ринкових умовах господарювання в Україні почала 
формуватися зміна форм та методів управління економікою підприємств. У 
господарській діяльності підприємств вплив ринкових законів, реформ не 
завжди носить позитивний характер, тому більша частина господарюючих 
підприємств знаходиться в стані ризику. Суб’єкти господарювання відчувають 
дефіцит обігових коштів, не завжди вчасно можуть розрахуватися з своїми 
борговими зобов’язаннями, а це в першу чергу веде до збитків. 

Одним з важливих напрямків оздоровлення фінансового стану 
підприємства є удосконалення напрямків формування прибутку, аналіз методів 
його максимізації, оптимізація витрат та розробка стратегії управління 
прибутком.  

На практиці поняття прибуток розуміють, як одну з основних категорій 
товарного виробництва, а передусім, як виробничу категорію, що характеризує 
відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Водночас 
прибуток є підсумковим показником, результатом фінансово-господарської 
діяльності підприємств як суб'єктів господарювання [2, с.293]. 

В економічній теорії і господарській практиці розрізняють такі види 
прибутку [1,с.162]: 

−  економічний прибуток - різниця між загальним виторгом і 
загальними витратами. Економічний прибуток виникає тоді, коли загальна 
виручка перевищує всі зовнішні та внутрішні витрати; 

−  бухгалтерський прибуток (розрахунковий) - різниця між загальним 
виторгом і явними витратами. При його обчисленні враховуються тільки явні 
(грошові) платежі, які фіксуються у бухгалтерській звітності фірми; 

−  нормальний прибуток - той мінімальний виторг, який повинен 
заробити підприємець, якщо він хоче залишитися у своєму бізнесі і 
продовжувати діяльність. Нормальний прибуток повинен бути достатньо 
високим, щоб існуючі фірми залишались у цій галузі, і достатньо низьким, щоб 
нові фірми не входили в цю галузь. 

Для того, щоб повніше розкрити сутність прибутку, слід розглянути його 
функції [4,с.315]: 

−  облікова функція прибутку полягає в тому, що він необхідний 
елемент ціни товару. Отже, як і ціна, прибуток є засобом обліку суспільно 
необхідних витрат праці, що потрібні для забезпечення розширеного 
відтворення. Саме такий облік дає змогу визначити оцінку ефективності 
господарської діяльності підприємства. Тобто, прибуток є економічним 
показником оцінки господарської діяльності підприємницьких структур. 
Економічне значення прибутку полягає у тому, що він відображає кінцевий 
виробничо-фінансовий результат; 
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−  розподільча функція прибутку полягає в тому, що через прибуток 
здійснюється регулювання розподілу ресурсів і доходів між суб'єктами 
господарської діяльності та галузями економіки; 

−  стимулювальна функція прибутку полягає в тому, що прибуток 
використовується як в інтересах суб'єктів підприємництва, так і в інтересах 
їхніх працівників. Прибуток одночасно є і кінцевим фінансовим результатом 
господарської діяльності підприємства, і основним елементом його фінансових 
ресурсів, які необхідні для забезпечення розширення виробництва, науково-
технічного і соціального заохочення працівників, виплати дивідендів, 
формування резервів тощо. Саме прибуток спонукає підприємницькі структури 
впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу, які призводять до 
зниження витрат виробництва, підвищення його ефективності. 

Розглядаючи прибуток і як вид фінансового результату діяльності, і як 
джерело задоволення інтересів різних суб’єктів ринкових відносин, необхідно 
відзначити, що  наявність або відсутність його може мати як позитивний, так і 
негативний прояв. Так,  відсутність прибутку на підприємстві може бути 
штучно створеною в разі наявності  зацікавленої сторони стати власником 
інвестиційно-привабливого господарюючого суб’єкта. Якщо підприємство 
прибуткове, із зростаючою з року в рік сумою отримуваного прибутку, то його 
ринкова вартість, звичайно, буде високою та постійно зростаючою, порівняно з 
вартістю збиткового підприємства. Це може бути невигідним для бажаючих 
придбати прибутковий об’єкт, оскільки більші капіталовкладення призводять 
до збільшення строку їх окупності, цим самим досягнення мети купівлі – 
задоволення достатку на бажаному рівні нових власників може бути 
відстрочене інколи навіть на невизначену перспективу. 

У процесі дослідження взаємозв’язку прибутку необхідно розглянути 
таке поняття як рентабельність. 

Під рентабельністю слід розуміти ступінь дохідності, вигідності, 
прибутковості бізнесу, її вимірюють за допомогою цілої системи відносних 
показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, 
прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, 
інвестиційної тощо), вигідність виробництва продукції і послуг окремих видів 
[3, с.395]. 

Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її 
не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. 
Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що 
вимірюється у відсотках. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, 
характеризують результати господарювання, тому що їхня величина відображає 
співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. їх 
використовують для оцінювання діяльності підприємства і як інструмент в 
інвестиційній політиці та ціноутворенні [4, с.98]. 

Для розрахунку рентабельності можуть використовуватися різні види 
прибутку підприємства: валовий прибуток; прибуток від реалізації продукції 
(робіт, послуг), тобто від операційної діяльності; прибуток від інших видів 
діяльності (фінансової, інвестиційної); чистий прибуток. При цьому прибуток 



 127

зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь 
капітал підприємства, власний капітал, позиковий капітал, основний капітал, 
оборотний капіталі).  

Отже, прибуток у ринковій системі господарювання відіграє позитивну 
роль, виступаючи як головний мотив господарської діяльності. Але за певних 
суспільних умов та обставин позитивні моменти можуть нівелюватися і на 
перший план висуватимуться негативні риси цієї категорії. Це відбувається, 
наприклад, тоді, коли з джерела розширеного відтворення на підприємстві 
прибуток перетворюється лише в джерело збагачення окремих осіб. Або ж у 
тому випадку, коли він отримується не за рахунок зростання обсягів 
виробництва й підвищення ефективності, а за рахунок невиправданого 
зростання цін, використовуючи монопольне становище чи механізми тіньової 
діяльності підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНО-ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Сучасні проблеми і протиріччя соціально-економічного реформування, 
становлення ринкової економіки в Україні породжують необхідність нового 
економічного мислення, нових підходів до управління економікою, у главі  
яких стоїть задоволення потреб людини. 

Аби утриматися на ринку, підприємствам  слід чітко дотримуватися 
сучасної концепції маркетингу, яка передбачає, що досягнення підприємством 
своїх цілей є результатом визначення потреб і запитів цільових ринків і більш 
ефективного у порівнянні з підприємствами-конкурентами задоволення 
споживача Виходячи з сучасної філософії управління маркетингом, тема 
розробки  товарно-цінової політики на підприємстві  є на сьогодні надзвичайно 
актуальною. Саме визначення ціни являється однією з найважчих задач, що 
стоять перед будь-яким підприємством. І саме ціна визначає успіхи 
підприємства - обсяг продаж, дохід, отриманий прибуток. 
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Ціна була і залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих 
рішень. Особливо це характерно  в країнах з невисоким рівнем життя, для 
бідних верств населення, а також застосовується  для товарів масового вжитку. 

Разом з тим товарно-цінова політика багатьох підприємств  нерідко 
виявляється недостатньо кваліфікованою. Найбільш часто зустрічаються 
наступні помилки: ціноутворення надмірно орієнтовано на витрати; ціни 
недостатньо пристосовані до зміни ринкової ситуації; ціна використовується 
без будь-якого зв’язку з іншими  елементами маркетингу. 

Наведені недоліки викликані в більшості випадків внаслідок поглядів що 
залишилися від планової економіки, коли ціни визначалися директивно або 
тільки на основі витрат, а також недостатність знань керівників в сфері 
маркетингу. Тому дуже важливим являється використання розроблених 
маркетингових підходів. Адже маркетинговий комплекс – це широко 
розгалужений комплекс, який включає в себе цілу низку найважливіших питань 
маркетингової діяльності підприємства, виходячи із цілей підприємства і цілей 
самого ринку  маркетингу. Це – товарна, цінова, комунікаційна та збутова 
політика підприємства.  

Ця проблематика, що складає серцевину комплексу маркетингу, повинна 
розглядатися через призму оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства і розуміння суті маркетингової стратегії. Кожне з перерахованих 
питань за ступенем його важливості є предметом окремого  дослідження таких 
вітчизняних та зарубіжних авторів, як Дугіна С.І., Кардаш В.Я., Корінєв В.Л.,  
Р. А. Фатхутдінов, Ф. Котлер та інші. 

В сферу товарно-цінової політики підприємства входять, зокрема, 
питання оптових та роздрібних цін, всі стадії ціноутворення, стратегія 
визначення початкової ціни товару, тактика корекції ціни відповідно до 
динаміки ринку. Вирішуючи ці питання, маркетологи встановлюють на товар 
найбільш сприятливу ціну, що сприяє підвищенню прибутковості фірми. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:  
− розкрити поняття маркетингу, його цілі, задачі й принципи; 
− дослідити складові та особливості створення комплексу маркетингу;  
− розглянути  фактори конкурентоспроможності підприємства;  
− надати характеристику зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства; 
− проаналізувати товарно-цінову політику підприємства;  
− здійснити аналіз методів ціноутворення, що характерні для даного  

підприємства.  
− обґрунтувати  напрями з оптимізації товарного асортименту  

підприємства та запропонувати конкретні практичні заходи. 
До наукової новизни роботи можна віднести  підхід до аналізу 

середовища і методів ціноутворення, які застосовуються на підприємстві. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНІВ 

 
Поняття «регіон» використовується багатьма науками: починаючи з 

географії і закінчуючи політологією. З економічного погляду під «регіоном» 
слід розуміти «територіально спеціалізовану частина народного господарства 
країни, що характеризується єдністю і цілісністю відтворювального процесса» 
[1]. 

Стратегія регіонального розвитку економіки – система заходів, 
спрямована на реалізацію довгострокових завдань соціально-економічного 
розвитку держави з урахуванням раціонального вкладення регіонів у 
розв’язання цих завдань, які визначаються реальними передумовами й 
обмеженнями їх розвитку. 

Стратегія регіонального розвитку держави неоднорідна стосовно 
територіальних суб’єктів, що зумовлено істотною різницею між територіями за 
рівнем забезпеченості ресурсами, структурою господарства, досягнутим рівнем 
розвитку різних сфер економіки, умовами входження в ринкову економіку 
тощо. 

Тому стратегія регіонального розвитку держави, формуючи і 
генералізуючи основні цілі та завдання свого розвитку на конкретний період, є 
основною для розробки у своєму складі збалансованих між собою стратегій 
економічного розвитку регіонів. 

Територіальна організація господарства вимагає розробки механізму 
реалізації регіональної політики у всіх її напрямах – економічному, 
соціальному, екологічному, демографічному, національному та ін. Основною 
формою реалізації регіональної політики є державне регулювання регіональних 
відносин у зазначених напрямах, передусім, економічні методи дії і 
стимулювання, формування і створення нормативно-правової бази, розробка 
цільових програм соціально-економічного розвитку регіонів, регіональних 
екологічних програм (програм освоєння нових джерел сировини і матеріалів, 
палива) [2]. 

З метою забезпечення раціонального поєднання територіальних і 
загальнодержавних інтересів процеси регіонального розвитку мають 
регулюватися шляхом умілого поєднання елементів планування, прогнозування 
і програмування. Саме це вимагає розробки моделей, програм розвитку, 
застосування індикативного планування. 

У розвинутих країнах світу найвищим ступенем економічного розвитку 
регіональної політики, інструментом державного регулювання планомірного 
розвитку економіки, підтримки необхідних пропорцій є регіональне 
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планування. 
Планування включає аналіз, прогнозування соціально-економічного 

розвитку, визначення раціонального варіанта розвитку, розробку і реалізацію 
заходів на досягнення визначених цілей. Кінцевим продуктом планування є 
план – документ, в якому визначено систему взаємоузгоджених завдань, 
об’єднаних спільною метою, визначеними термінами, методами і 
послідовністю досягнень. 

Регіональне планування перебуває у тісному зв’язку з бюджетною 
політикою. В основі бюджетів завжди лежить план чи прогноз розвитку 
відповідної території. Тому важливим документом, що визначає основи 
формування і напрями використання фінансових ресурсів на місцевому рівні є 
програма економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-
територіальної одиниці. Крім того, розробка регіональних планів (прогнозів) є 
умовою для отримання коштів із державного бюджету. 

Прогнозування – це перша стадія планування, яка науково аргументує 
ймовірні тенденції і напрями стратегічного розвитку, а прогноз містить загальні 
контури визначених цілей і інструментів їх досягнення. В проектах 
довгострокових і середньострокових прогнозів і програм повинні 
відображатися питання вдосконалення регіональної економічної політики, у 
тому числі можливі зміни економічного механізму регіональних відносин 
(міжбюджетні відносини, питання управління власністю і використання 
природних ресурсів тощо). Слід наголосити на прогнозуванні 
платоспроможного попиту та його регіонального розподілу, вивчення 
регіональних ринків, оцінка фінансових та інших ресурсних можливостей 
регіонів, виявлення шляхів і засобів активізації власного потенціалу регіонів 
для вирішення найважливіших соціально-економічних та екологічних проблем 
розвитку [3]. 

Бюджетне регулювання виступає складовою бюджетного прогнозування і 
регламентує міжбюджетні відносини. Бюджетне планування охоплює: 1) 
складання бюджетів різних рівнів; 2) розробку індивідуальних кошторисів 
витрат для бюджетних установ; 3) взаємозв’язок державних планів 
економічного і соціального розвитку країни (регіону) та фінансових планів 
міністерств і відомств із бюджетом; 4) забезпечення єдиного порядку складання 
бюджетів окремих регіонів, зведених місцевих бюджетів, бюджетів областей і 
Автономної Республіки Крим у консолідований Державний бюджет. 

Бюджетне прогнозування є важливим інструментом управління 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, оскільки: пов’язує 
регіональну політику і місцевий бюджет для досягнення довгострокових 
планів, поліпшує ефективність використання фінансових ресурсів органів 
місцевого самоврядування; дозволяє визначити альтернативні шляхи 
розв’язання зазначених проблем; удосконалює процес формування місцевих 
бюджетів; дозволяє реально оцінити бюджетну ситуацію і прийняти відповідні 
рішення; сприяє відкритості та прозорості у прийнятті рішень. 

Економічне програмування – це інструмент реалізації планових цілей, 
який дозволяє державі орієнтувати економіку через регулярний і комплексний 
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вплив на її структуру відповідно до варіанта соціально-економічного розвитку в 
межах ринкового механізму. Програма характеризується чітко визначеними 
системою заходів та завдань на досягнення намічених у плані (прогнозі) цілей, 
узгоджених за термінами реалізації та складом виконавців і має на меті 
розв’язання важливих проблем розвитку національної економіки, міжгалузевих, 
галузевих, регіональних і локальних проблем [1]. 

Моделі розвитку носять концептуальний, переважно теоретико-
методологічний характер. У них мають бути сформульовані загальні 
макроекономічні умови, необхідні для забезпечення довгострокової 
економічної стратегії держави в регіонах, збереження загальнодержавного 
економічного простору. 

Програми розвитку мають переважно прикладний характер, розраховані 
на середньостроковекомплексне прогнозування і покликані забезпечити 
узгодження територіальних і галузевих інтересів, потреб центру та регіонів. 

Економічною основою соціальних пріоритетів стратегії регіонального 
розвитку є зацікавленість регіонів у підвищенні ефективності виробництва й 
вирішенні на цій основі соціальних і інших проблем. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ 
 

Галузь зв’язку належить до високотехнологічних галузей сучасного 
науково-технічного прогресу. Галузь зв’язку в Україні демонструє досить 
швидкий темп розвитку і помітний успіх: йде технічне переозброєння; 
організовується мережа в найновіших цифрових стандартах; користувачі 
забезпечуються більш повним набором послуг, розвивається інтеграція у 
світові мережі. 

Суть маркетингової стратегії підприємства полягає в пошуку рішень, 
що спираються  на сучасний інструментарій, спрямованих на задоволення 
потреб споживачів і на одержання переваг у порівнянні з конкурентами за 
допомогою спеціальних ринкових заходів.. Розробка найбільш ефективних 
рішень в області виробничої, цінової, збутової політики підприємства, 
визначення стратегічних напрямків підвищення ефективності діяльності з 
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використанням  сприятливих зовнішніх факторів і внутрішніх можливостей 
впливу  на споживачів і конкурентів складають суть практичного маркетингу.  

На сьогодні   комплекс маркетингу має відігравати  визначну роль в 
якості інструментів впливу підприємства на цільові ринки та забезпечення 
конкурентоспроможності. Для отримання позитивного зворотного зв’язку від 
споживача, для підприємства  необхідно фокусувати комплекс маркетингу на 
певні цільові групи клієнтів.  

Систему управління маркетингом на підприємстві можна розглядати як 
взаємодію певних елементів, до яких можна віднести:  аналіз ринкових 
можливостей, фокусування зусиль на цільових ринках,  впровадження 
маркетингових заходів у діяльність підприємства по роботі з клієнтами .   

Головним орієнтиром у здійсненні маркетинговій діяльності виступає 
задоволення попиту за рахунок розширення асортименту послуг, підвищення 
якості і надійності зв΄язку застосування різноманітних способів 
максимального задоволення потреб клієнтів.   

Фактор рівня цін почне відступати на другий план, а визначальним 
стане фактор надійності і якості зв’язку. Висловлюючись мовою маркетингу, 
цінова конкуренція поступиться товарній, що в даному випадку означає 
забезпечення високої надійності і якості зв’язку, а також диференціації 
пропонуємих послуг відповідно цільовим ринкам та фокус-групам 
користувачів 

Посилення розбудови складових корпоративної культури підприємства 
окрім самостійного значення в якості фундаменту адаптивного розвитку 
підприємства в умовах динамічних змін в оточуючому середовищі має 
зовнішній ефект у вигляді формування позитивної громадської думки. В 
умовах зростаючої конкуренції і прагнення надавачів послуг задовольняти 
все вибагливіші потреби споживачів шанси на успіх буде мати той із 
виробників, який матиме кращу репутацію і більшу довіру існуючих і 
потенційних споживачів. Досягнути  цієї мети  можливо за умови 
налагодження високих стандартів роботи і злагодженої внутрішньо 
організаційної поведінки всього персоналу.  Висока внутрішня якість 
діяльності компанії, яка буде ефективно доведена до споживачів, преси, 
установ, громадських організацій тощо засобами Public Relations, забезпечить 
кінцевий ефект у вигляді зростаючої кількості клієнтів і ступеня їх 
задоволення якістю послуг компанії.  Однак, із світового досвіду відомо, що   
PR-кампанії і  PR-акції є високовитратними заходами, проведення яких в 
тотальному масштабі можуть дозволити бренди з оборотами у мільярди і 
десятки мільярдів доларів. Тому, що стосується економічного аспекту PR-
акцій, які входять складовими до медіа-плану і медіа-бюджету, то компаніям-
операторам при прийнятті рішень слід порівнювати витрати і очікувану 
кінцеву ефективність заходів у вигляді залучення додаткових клієнтів, а, 
відповідно, збільшення обсягів продаж, прибутку тощо.  

Кінцева результативність  різноманітного  комплексу маркетингових 
дій, PR і рекламних акцій, які компанії-виробники спрямовують на 
споживачів, в значній мірі визначається мистецтвом спілкування 
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представників компаній  із наявними і потенційними клієнтами. Ефективність 
досягнення бажаного впливу на клієнтів залежить від поєднання в єдиному 
процесі комунікації двох складових – організаційно-технічної і суб’єктивно-
виконавської. Перша складова – це загальна організація комунікацій згідно 
теоретичних положень менеджменту і доступного практичного досвіду 
компаній-аналогів. Принципових ускладнень в організації ефективної 
системи внутрішніх і зовнішніх комунікацій підприємства немає – все 
залежить від правильно розробленого проекту і його реалізації. Проблеми 
виникають у підборі відповідного персоналу і його підготовці. Ті, хто 
безпосередньо контактує з клієнтами, незалежно від характеру контактів 
(face-to-face, по телефону, письмово, на публічних заходах тощо), мають бути 
наділені певними комунікативними здібностями.  У випадку відсутності 
таких здібностей підготовка відповідного персоналу не призведе до 
очікуваних результатів у вигляді задоволеності клієнтів і залучення нової 
клієнтури. Якщо ж на етапі підбору персоналу ця умова буде виконана, то за 
рахунок сучасних методів професійної підготовки, включаючи такі прийоми 
як ролеві ігри, бізнес-тренінги, стажування під проводом досвідчених 
інструкторів тощо, то якість комунікацій буде залежати від індивідуальної 
майстерності виконавців. 

Підсумовуючи результати, можна зазначити, що в сучасних умовах 
ринкової економіки з високим рівнем конкуренції і багатими можливостями 
для споживачів вибору товарів та послуг  успіх діяльності підприємства в 
кінцевому рахунку залежить від завоювання прихильності  споживачів-
клієнтів, оскільки, якою б не була чудово організована діяльність компанії, її 
структура, - без попиту з боку споживачів це нічого не варто. 

 
Воробйова І.С. 

аспірант кафедри «Економіка і фінанси» 
Автомобільно-дорожній інститут ДонНТУ, м. Горлівка 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ЧЕРЕЗ ОЦІНКУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ  
 

Актуальною проблемою ефективного управління персоналом на 
підприємствах Донецької області і промислового міста Горлівка є питання 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Відсутність досконалої 
системи охорони праці, надмірна концентрація підприємств з небезпечними 
умовами праці, складна екологічна ситуація в регіоні призводять до падіння 
продуктивності праці персоналу і відповідно, до погіршення фінансово-
господарського становища. Все це підкреслює гостроту проблем соціальної 
незахищеності працівників в сучасних умовах соціальної орієнтації економіки.  

Питання ефективного управління персоналом, виробничого травматизму, 
охорони праці та здоров’я, системи соціального захисту працівників займають 
важливе місце у наукових дослідженнях багатьох вітчизняних вчених, серед 
яких: О.І. Амоша [1], Г.Г. Гогіташвілі, М.О. Жуковський, О.В. Мартякова,    
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В.П. Полуянов [2; 3; 4] та ін. Суттєвий внесок у дослідження управління 
персоналом та трудові ресурси внесли російські вчені М. Заславський,             
О. Котляр, В. Костаков, І. Маслова та ін.  

Мета статті – провести дослідження ефективності управління персоналом 
в контексті виробничого травматизму на підприємствах. 

Одним із важливих напрямків ефективного управління персоналом на 
промислових підприємствах є збереження здоров’я і життя працівників, за що 
відповідає система соціального захисту. Адже сьогодні ця проблема являється 
найгострішою на підприємствах Донецької області, і зокрема є пріоритетною 
для м. Горлівка. Сучасний стан безпеки на виробництві погрожує національним 
інтересам країни. Адже кількість загиблих від травматизму, пов’язаного з 
виробництвом у Донецькій області за останні 3 роки понад 350 осіб, а 
травмованих – понад 10 тис. осіб. [5] 

Рівень виробничого травматизму на підприємствах Донецької області 
складає в середньому 30% від загальної кількості випадків по Україні. Рівень 
виробничого травматизму та профзахворювань на деяких підприємствах м. 
Горлівки за даними Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків з кожним роком знижується, але залишається високим 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Кількість травмованих та профзахворювань на підприємствах м. Горлівки 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Зареєстровано страхових випадків на 
підприємствах Горлівки, осіб 752 631 649 662 736 646 365 

- на підприємствах Калінінського р-ну, 
осіб  

 
203 

 
92 

 
46 

 
36 

 
29 

 
27 

 
24 

у т.ч. нещасних випадків 
          постраждало  
у т. ч  з смертельним наслідком 

121 
126 
4 

64 
65 
2 

32 
32 
- 

29 
29 
2 

22 
25 
 

27 
20 
1 

21 
21 

ВАТ концерн «Стирол»  35 31 32 29 25 20 21 
Причини нещасних випадків, % 

1. Відсутність або неякісне проведення 
інструктажу  

 
2,4 

 
9,5 

 
9,7 

 
- 

 
- 

 
22,2 

 
- 

2. Порушення трудової і виробничої 
дисципліни, у тому числі:  
- невиконання посадових обов`язків  
- невиконання вимог інструкцій з ОП  

 
94,5 
41,3 
53,2 

 
84,8 
34 

50,8 

 
70,9 
9,1 
61,8 

 
90,0 

- 
90,0 

 
64,7 
27,3 
34,4 

 
77,8 
28,6 
49,2 

 
50,0 
28,5 
21,5 

3. Порушення вимог безпеки під час 
експлуатації обладнання  

 
3,1 

 
5,7 

 
19,4 

 
10,0 

 
35,3 

 
- 

 
50,0 

Кількість виявлених професійних 
захворювань 

 
507 

 
469 

 
448 

 
452 

 
425 

 
283 

 
345 

По видам профзахворювань, % 
Пневмоконіоз 40,7 43,5 34,8 43,7 41,4 42,4 41,9 
Хронічний бронхіт 27,9 26,4 30,6 27,7 27,8 23,9 23,9 
Вібраційна хвороба 13,5 12,5 13,4 13,1 10,2 9,9 9,1 
Хронічний радикуліт 12,1 13,4 16,4 13,1 18,2 17,7 19,9 
Коніотуберкульоз 3,8 3,2 3,9 1,7 1,9 4,1 3,5 
Інші 2,0 1,0 0,9 0,7 0,5 2,0 1,7 
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Спостерігається тенденція до зниження страхових випадків на 
підприємствах м. Горлівки у 2012 р. майже на 50% порівняно з 2010 р. Це 
приводить до висновків, що таке покращення, з одного боку, повинно 
пояснюватися вдосконаленням соціального страхування працівників, 
поліпшенням умов і охорони праці на підприємствах, а також системи 
управління персоналом. В іншому випадку, основною причиною може бути 
недосконалість системи обліку страхових випадків на виробництві з метою 
приховування даних. 

Аналіз статистичних даних показав, що на підприємствах м. Горлівки і 
Донецької області кількість працівників, які працюють в небезпечних та важких 
умовах праці постійно зростає, а рівень травмованих знижується (рис. 1), при 
цьому відбувається погіршення екологічної ситуації в регіоні. Динаміка викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
забруднення у 2012 р. збільшилась на 15,74% порівняно з 2011 р. в м. Горлівка.  

 

 
Рис. 1. Темпи зростання зайнятих в небезпечних та важких умовах праці та 

рівень виробничого травматизму [5] 
 
Основними забруднювачами атмосферного повітря в Донецькій області і 

м. Горлівка залишаються підприємства металургії, теплової електростанції та 
підприємства вугільної промисловості. На виробничі об’єкти, цих підприємств 
припадає майже 93,5 відсотків викидів всіх шкідливих речовин. 

В радянський період на Україні існувала система медико-профілактичної 
допомоги, яка включала в себе систему заходів щодо покращення умов праці, 
профілактику захворювань, лікування та реабілітацію постраждалих на 
виробництві. Зменшення кількості санаторно-курортних і оздоровчих закладів 
майже на 25% у 2012 р. в порівнянні з 1990 р. призвело до зниження 
чисельності оздоровлених осіб на 3490 тис. осіб., тобто на 55%. 

Виробничий травматизм негативно впливає на ефективність управління 
персоналом, оскільки збільшує економічні втрати, в тому числі робочого часу, 
пов’язаного з тимчасовою непрацездатністю. В табл. 2 наведена динаміка 
загальної кількості людино-годин неявок через тимчасову непрацездатність. 

Таким чином, кількість неявок через тимчасову непрацездатність в 
цілому по галузям промисловості м. Горлівки склала: у 2010 році не було 
відпрацьовано кожним працівником 8,25 доби; у 2011 та 2012 році по 9,13 доби. 
Отже, неявки мають тенденцію до зростання. 
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Таблиця 2 
Неявки через тимчасову непрацездатність в цілому по галузям промисловості 

м. Горлівки 
Рік Показник 2010 2011 2012 

Середнє 
значення 

4320648 4902383 4922141 4715057,33 Неявки через тимчасову непрацездатність, 
людино-годин 100% 113,46% 113,92% - 

66 73 73 70,67 В середньому на одного працівника, 
людино-годин 100% 110,61% 110,61% - 
До загальної суми неявок, % 4,12 3,60 3,89 3,87 
До максимально можливого фонду, % 29,21 26,68 26,95 27,61 
До фонду відпрацьованого часу, % 25,07 23,07 23,06 23,73 

 
В максимально можливому фонді робочого часу питома вага в 

середньому за 3 роки складає 27,61% та відносно всіх неявок – 3,87%. 
Результати аналізу свідчать про наявність резерві підвищення ефективності 
управління персоналом та продуктивності праці. 

Отже, існує гостра потреба у відтворенні системи охорони здоров’я 
працівників, адаптованої до нових соціально-економічних умов, зниження 
виробничого травматизму і профзахворювань, що буде впливати на підвищення 
ефективності управління персоналом.  

 Проведена оцінка рівня виробничого травматизму на підприємствах 
дозволяє визначити напрямки підвищення ефективності управління 
персоналом, покращення умов праці та виявлення чинників, які впливають на 
рівень здоров’я працівників. Це в свою чергу дозволить підприємствам 
своєчасно застосовувати заходи щодо коректування господарської діяльності за 
рахунок ефективного використання фонду робочого часу. 
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СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 

Стаття відображає основні аспекти розробки збалансованої системи 
показників (ЗСП) та використання ЗСП для оцінки економіки регіону. 
Збалансована система показників є ефективним інструментом управління в 
регіонах. Збалансована система показників – це інструмент стратегічного і 
оперативного управління, яка дозволяє пов’язати стратегічні цілі організації з 
процесами на кожному рівні управління, а також здійснювати поточний 
контроль реалізації прийнятої стратегії [1, с.17]. 

Соціально-економічний розвиток регіону – це головна функція органів 
влади регіону, яка є особливо актуальною під час кризи та постійних 
структурних змін [2, с.21]. 

Основним значенням ЗСП на регіональному рівні є посилення стратегії 
розвитку регіону, її формалізація, проведення і донесення до кожного керівника 
регіону, забезпечення моніторингу і зворотного зв’язку з метою 
відслідковування та генерації організаційних ініціатив всередині підсистем 
економічної системи, тобто всього регіону [2, с.32]. Така система повинна 
збалансувати точність економічних, соціальних, фінансових та інших 
показників чинниками майбутніх результатів діяльності економічної системи 
регіону. 

На сьогодні більшість систем оцінки результатів діяльності економічних 
систем не відповідають сучасним вимогам. Деякі з них зосереджені на 
історичних фінансових результатах, наприклад , на зростанні обсягів продажу, 
прибутку, доходу на інвестиції. Системи формування звітності багатьох 
регіонів зорієнтовані на зовнішніх споживачах і забезпечують у зв'язку з цим 
відповідну деталізацію інформації. Для прийняття оптимальних рішень 
керівництво повинно поряд із зовнішньою фінансовою звітністю отримувати 
внутрішню управлінську інформацію, що дозволяє відстежувати динаміку 
показників, які характеризують бізнес-процеси, персонал, ділове середовище. 

Збалансована система показників – це механізм перетворення стратегії 
розвитку регіону в послідовність дій, направлених на досягнення цілей на всіх 
рівнях управління [1, с.74]. Вона покращує систему управління, що приводить 
поведінку керівника муніципального освіти або району у відповідність із 
завданнями, які поставлені перед регіоном в цілому. Збалансована система 
показників висуває на перший план більш важливі та інтегровані набори 
показників, що пов’язують наявну клієнтську базу, внутрішні процеси, 
працівників і систематичну діяльність, спрямовану на довгостроковий 
фінансовий успіх. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Сільська територія, нині, визначається складними, багатоаспектними, 

динамічними процесами, що значною мірою характеризуються особливостями 
соціально-економічного розвитку. Розвиток ринкових відносин вимагає 
оперативного реагування на постійну зміну обставин та здійснення контролю за 
економічною ситуацією, що відбувається на селі. Дієвим заходом проведення 
ефективного управління є здійснення прогнозного оцінювання економічних 
індикаторів та прийняття на їх основі дієвих адекватних управлінських рішень.  

В основу прогнозування соціально-економічного стану сільських 
територій покладено розрахунок середнього абсолютного приросту та 
середньорічного коефіцієнта росту. За базові бралися фактичні показники 2000-
2012 років, на основі яких визначалися тенденції змін і здійснювався прогноз на 
період до 2020 року соціально-економічного розвитку сільських територій.  

Базовими критеріями щодо характеристики розвитку сільських територій  
виступає демографічна ситуація, зайнятість, рівень добробуту та соціального 
захисту сільського населення.  

Демографічна ситуація на селі є досить складною, прогнозується, що така 
ж тенденція збережеться на найближчу перспективу. Демографічні втрати 
населення України будуть становити 1293,25 тис. чол., у тому числі майже 
половина із загальних втрат займе сільське населення - 673,5 тис. чол. При 
цьому питома вага сільського населення у загальній чисельності країни дещо 
скоротиться і становитиме на кінець прогнозного періоду 30,9 %, порівняно з 
фактичним 2012 р. - 31,5%. Значною мірою це вплине на чисельність 
економічно активного населення, яке скоротиться на 0,8 %. Поряд з цим, буде 
відмічено незначне зниження рівня зайнятості сільського населення за 
причиною диференційованої вікової структури сільського населення, а також 
змін у пенсійному законодавстві (зміна пенсійного віку жінок). Відносний 
показник сільського безробіття, розрахований за методикою МОП, буде 
залишатися майже стабільним в межах 7,7%. 

Відповідно до фактичної тенденції, що склалася в останні роки 
прогнозується поступове збільшення сукупних доходів сільських 
домогосподарств. Дієвий вплив на збільшення доходів буде мати рівень 
інфляційних процесів, дотаційне утримання існуючих та створення додаткових 
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робочих місць, розвиток гнучких форм самозайнятості сільського населення.  
Важливим фактором збільшення доходів домогосподарств є збільшення 

показника середньої заробітної плати у сільському господарстві. 
Прогнозується, що рівень заробітної плати у сільському господарстві 
зрівняється із аналогічним показником по країні в цілому, при умові зростання 
рівня інтенсифікації аграрних підприємств.  

У сільських домогосподарствах ріст сукупних витрат зросте на 61,5 %, 
середньорічне абсолютне зростання становитиме 247,9 грн. Загальне зростання 
витрат домогосподарств тісно пов’язано із ростом доходів населення, а також із 
якісними та кількісними показниками добробуту населення, впливом цін на 
товари і послуги.  

Тенденція, що склалася свідчить про зростання витрат сільських жителів, 
що пов’язані із наданням послуг, зокрема із утриманням індивідуальних 
житлових приміщень, переходом на Європейські стандарти якості життя, зміни 
схеми реалізації продуктів тваринництва (отримання довідки від санітарних 
служб, здійснення централізованого забою тварин). Передбачається поступове 
збільшення фонду споживання харчових продуктів населенням України у томі 
числі і сільським.  

У сільській місцевості буде спостерігатися диспропорція погіршення 
якісної чисельності населення, що призведе до зростання демографічного 
навантаження на працездатне сільське населення. Це вимагає на перспективу, 
негайної розробки дієвих механізмів щодо змін суспільно-політичних, 
економічних і управлінських підходів до організації розвитку галузей 
економіки, розвитку соціальної інфраструктури з урахуванням демографічного 
стану. 

Подальше зростання прихованого безробіття на селі призведе до 
посилення відтоку працездатного населення для пошуку джерел підвищення 
заробітку, зростання на селі незахищених верств населення, що потребують 
соціального захисту.  

Залишається не визначеним проблема змін джерела отримання доходів 
сільського населення від реалізації продукції на сільськогосподарських ринках, 
у зв’язку із вступом України до СОТ. Оскільки, з 2015 року забороняється 
реалізація та обіг необробленого молока, сиру домашнього виробництва, а 
також м’яса тварин подвірного забою [1].  

Дієвим заходом у подоланні диспропорцій зайнятого населення в країні є 
обґрунтування концептуальних підходів до створення продуктивних робочих 
місць на селі з метою залучення у сільську місцевість працездатного населення. 
Дана теоретична основа має бути направлена на поліпшення зайнятості через 
розв’язання соціально-економічних проблем сучасного українського села.  

Для збільшення доходів домогосподарств необхідно передбачити такі 
заходи: 

− законодавчо унормувати державний вплив на формування доходів сімей, 
шляхом введення показника мінімального доходу на особу 
домогосподарства – фінансової основи та створення гідних умов праці і 
проживання на селі; 
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− усунути інституційні та фінансові бар’єри для розвитку бізнесу на селі. 
Перспективним слід вважати, формування державної політики в галузі 

раціонального харчування, що включає пропаганду здорового харчування з 
допомогою засобів масової інформації, розповсюдження культури розумного 
споживання як важливого елементу здорового життя нації. Важливою і 
визрілою проблемою є зміна державної політики у сфері доходів і 
оподаткування з метою створення умов для проведення реформи системи 
охорони здоров’я і житлово-комунального господарства. Очевидна також 
необхідність переходу до регулювання соціальної сфери від прожиткового 
мінімуму, що являє собою бюджет виживання в кризових умовах, до 
мінімального споживчого бюджету, що забезпечує нормальну життєдіяльність 
людини, збереження його здоров’я і задоволення важливих соціально-
культурних потреб. 
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ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 

В умовах євроінтеграційних налаштувань економіки України, виникає 
необхідність внесення змін не лише до законодавчих актів, а й покращення усіх 
економічних показників та пошуку альтернативних напрямів подальшого 
розвитку. У цьому аспекті більше уваги зосереджується на розробці певних 
програм та заходів на рівні окремого регіону. Враховуючи відмінності розвитку 
регіонів України, виникає потреба у розробці диференційованих підходів до 
формування політики, програм та стратегій. Одним із вагомих факторів, 
розвитку регіону є його інвестиційна діяльність. Достатність інвестицій в 
регіоні є запорукою забезпечення інвестиційної безпеки та в цілому 
економічної безпеки регіонів України. Нестачу інвестицій в регіоні відображає 
низький рівень інвестиційної безпеки, а надлишок – високий рівень 
інвестиційної безпеки.  

Основною проблемою низького рівня інвестиційної безпеки в регіонах 
України на даний момент часу є відсутність інвестиційних ресурсів. Основними 
факторами впливу на низький рівень фінансового забезпечення інвестицій є: 
недостатність доходів місцевих бюджетів; збитковість вітчизняних 
підприємств; висока ціна на кредитні ресурси; низький рівень інвестиційної 
привабливості регіону, низький рівень доходів населення та відповідно 
заощаджень. В сучасних умовах розвитку регіонів України важлива роль 
відводиться іноземному капіталу як джерелу формування інвестиційних 
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ресурсів. У процесі аналізу обсягів інвестиційної діяльності було виявлено, що  
станом на початок 2013 року показник обсягу прямих іноземних інвестицій в 
розрахунку на одного жителя був вищим від середнього в Україні у 
Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Харківській, Одеській, Черкаській 
областях та АРК. До регіонів, у яких обсяг прямих іноземних в розрахунку на 
одну особу менший 50% середнього обсягу по Україні належать: Вінницька, 
Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька області. Такі регіони, як 
Івано-Франківська, Луганська, Сумська, Закарпатська та Волинська область, 
належали до регіонів у яких обсяг іноземних інвестицій в розрахунку на одну 
особу складав 50-80% середнього обсягу по Україні. Найменшу кількість 
регіонів, за результатами аналізу у 2012 році, склали, ті у яких обсяг інвестицій 
в розрахунку на одну особу становив 80-100% середнього по Україні: 
Запорізька, Львівська, Полтавська.  

В цілому результати засвідчити, що в Україні іноземні інвестиції 
стабільно надходять в окремі регіони, а інші відчувають гостру нестачу в них. 
Збільшення надходження іноземних інвестицій сприятиме росту інвестиційної 
діяльності в регіонах, а це в свою чергу активізує процес модернізації 
виробничих потужностей, запозичення досвіду передових країн, покращення 
зовнішньо торгівельного обороту регіону та країни в цілому. Однак негативним 
наслідком надходження іноземних інвестицій є монополізація іноземними 
інвесторами стратегічних галузей через приватизацію стратегічних 
підприємств. Зацікавленість іноземних інвесторів до вітчизняного бізнесу в 
першу чергу обумовлена наявністю ресурсного потенціалу в Україні, що 
дозволить без зайвих витрат отримувати максимальні прибутки. 

Розробляючи певні стратегії та програми варто зважувати усі позитивні 
та негативні аспекти залучення іноземних коштів в регіон. З цією метою нами 
визначено основні негативні та позитивні аспекти залучення іноземних 
інвестицій в регіон. Основними негативними аспектами залучення іноземних 
інвестицій в регіони є: збільшення тих виробництв, що є швидкоокупними і 
переважно орієнтовані на іноземних споживачів; сприяння недобросовісної 
конкуренції на ринку праці; відкриття екологічно-небезпечних виробництв в 
регіоні; вивезення прибутків за межі країни інвестування коштів; використання 
наукових здобутків населення для задоволення власних інтересів; збільшення 
імпорту товарів, які можна купувати у вітчизняних виробників; зменшення 
експорту товарів вітчизняного виробництва; завезення неякісної сировини та 
матеріалів, для виробництва екологічно-небезпечної для життя продукції; 
ввезення в регіон застарілих, зношених технологій, які себе вичерпали за 
кордоном. 

Забезпечення оптимальних розмірів іноземних інвестицій позитивно 
впливає на рівень інвестиційної безпеки в регіоні, яка окрім цього залежить від 
низки чинників внутрішнього та зовнішнього середовища регіону. В цілому 
кожний із регіонів України, маючи відмінності соціально-економічного 
розвитку, потребує розробки диференційованого підходу до розробки заходів  
чи програм підвищення інвестиційної безпеки. Проведений аналіз інвестиційної 
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безпеки в регіонах України, дозволив свідчити, що лідерами в напрямку 
забезпечення інвестиційної безпеки є місто Київ, Дніпропетровська, 
Харківська, Київська області, АР Крим. Аутсайдерами а напрямку забезпечення 
інвестиційної безпеки виступають Чернігівська, Тернопільська та 
Кіровоградська області. 

Проведені дослідження інвестиційної діяльності, та інвестиційної 
безпеки, зокрема, дозволили розробити стратегічні орієнтири підвищення 
інвестиційної безпеки в регіонах. В основу розробки стратегічних орієнтирів 
підвищення інвестиційної безпеки покладено такі показники: обсяг прямих 
іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу; відношення чистого 
приросту прямих іноземних інвестицій до ВРП; відношення обсягів інвестицій 
в основний капітал до ВРП; частка прямих іноземних інвестицій в загальному 
обсязі інвестицій. Критерії вибору стратегічних орієнтирів підвищення 
інвестиційної безпеки регіону відображені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Критерії вибору стратегічних орієнтирів підвищення інвестиційної безпеки* 

Критерії Вище середнього значення по 
Україні 

Нижче середнього 
значення по Україні 

Відношення чистого приросту 
прямих іноземних інвестицій 

до ВРП 
+ - 

Відношення обсягів 
інвестицій в основний капітал 

до ВРП 
+ - 

Обсяг прямих іноземних 
інвестицій в розрахунку на 

одну особу 
+ - 

Частка прямих іноземних 
інвестицій у загальному 

обсязі інвестицій 
+ - 

* розроблено автором 
 
Показники, що відображені в табл. 1, в якості критеріїв визначення 

стратегічних орієнтирів підвищення інвестиційної безпеки регіонів, є 
основними індикаторами інвестиційної активності та безпеки регіонів України. 
За результатами розрахунку показників (критеріїв) в регіонах України, можна 
буде визначати стратегічні орієнтири та розробляти стратегії підвищення 
інвестиційної безпеки. В цілому види стратегічних рішень, щодо конкретних 
регіонів, залежно від величини критеріїв відображаються в табл. 2. Розподіл 
регіонів за критеріями розробки стратегічних орієнтирів здійснено за даними 
2012 року. 

Визначені стратегічні орієнтири дозволять розробляти інвестиційні 
стратегії на рівні регіону та забезпечувати здійснення інвестицій в правильному 
напрямку. В цілому, для  підвищення інвестиційної безпеки в регіонах України 
необхідним є: збільшення власних інвестиційних ресурсів суб’єктів 
господарювання; розробка потенційних інвестиційних програм; залучення 
іноземних інвесторів до фінансування спільних проектів; стимулювання 
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створення нових підприємств із іноземним капіталом; врегулювання 
законодавчих актів, що стосуються інвестиційної діяльності та контролюють 
діяльність підприємств; забезпечення політичної стабільності в країні. 

Таблиця 2 
Стратегічні орієнтири підвищення інвестиційної безпеки регіонів*  

Критерії Стратегічні рішення Регіони 

+ + + + 
Підтримання існуючого рівня економічного розвитку 
та збільшення внутрішніх фінансових можливостей 

регіону 

 

- + + + Збільшення власних фінансових ресурсів та 
підвищення інвестиційної привабливості регіону 

 

+ - + + 
Збільшення капіталовкладень, стимулювання росту 
інвестицій за рахунок власних фінансових ресурсів 

населення, суб’єктів господарювання 
Дніпропетровська, м. Київ 

+ + - + Залучення іноземного капіталу в пріоритетні сфери 
регіону  

+ + + - 
Підтримання існуючого рівня розвитку та ефективне 
використання внутрішніх  природних, матеріальних 

ресурсів регіону 
АРК, Київська 

-   - + + Зменшення вивезення прибутків за межі регіону та 
стимулювання збільшення виробництва в регіоні Харківська 

-   -  - + 
Підвищення ефективності використання іноземних 
інвестицій з метою збільшення власних фінансових 
ресурсів суб’єктів господарювання, росту доходів 

місцевих бюджетів та ВРП 

Закарпатська, Запорізька, 
Одеська, Сумська 

+  -  -  - 
Модернізація та технологічне переоснащення 
виробництва. Інвестування в нові технології та 
здійснення інвестицій інноваційного характеру 

Донецька, Луганська 

-   -   -   - Нарощення інвестиційного потенціалу регіону та 
залучення іноземних інвестицій в пріоритетні сфери 

Кіровоградська, 
Миколаївська, Рівненська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Черкаська, Чернігівська 

-   + + - Підвищення конкурентоспроможності регіону та ріст 
його зовнішньоекономічної активності  

-  + - - 
Інвестування в створення спільних іноземних 

підприємств та підвищення зовнішньоекономічного 
потенціалу 

Вінницька, Львівська, 
Хмельницька, Чернівецька, 

м. Севастополь 

+ + -  - 
Інвестування в новітні та мало витратні  технології з 
метою збільшення рентабельності виробництва та 
росту товарообороту на внутрішніх та зовнішніх 

ринках 

Волинська, Житомирська, 
Полтавська 

-  - + - 
Підвищення ефективності використання іноземного 

капіталу та його розміщення в альтернативні 
виробництва. 

 

+  -  -  + 
Ріст інвестицій за рахунок внутрішніх фінансових 
ресурсів та відволікання іноземного капіталу із тих 
сфер, що не забезпечують прибутку та доходів 

місцевих бюджетів 

Івано-Франківська 

* розроблено автором 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Современное состояние рынка труда отражает неоднозначность 

происходящих в сфере занятости процессов, обусловленных влиянием 
экономических и социальных преобразований в России. Структурные 
изменения экономики привели к дисбалансу на рынке труда - безработице в 
одних сферах экономической деятельности и нехватке рабочей силы в других. 
Особая напряженность  на рынке труда проявляется в сельской местности, где 
возможности трудоустройства и выбор вакансий сильно ограничены, а темпы 
роста и продолжительность безработицы выше, чем в городе, и превышают 
социально допустимый уровень [1].  

Уровень официальной безработицы в Волгоградской области на начало 
2013г. составил 1,89% экономически активного населения, что на 26% ниже 
уровня предыдущего года. Коэффициент напряженности на регистрируемом 
рынке труда в 2012 г. в сельской местности составил 4,03 (человек, не занятых 
трудовой деятельностью, на 1 вакансию). 

В структуре занятого населения по видам экономической деятельности 
аграрный сектор занимает значительную долю, но его удельный вес 
продолжает снижаться (с 17% в 2007 г. до 14% в 2012г.). Отраслевая структура 
занятости сельского населения устойчиво трансформируется в пользу 
несельскохозяйственных видов деятельности. 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в 2012 
г. составила 12547 руб. Несмотря на абсолютный рост заработной платы 
работников сельского хозяйства в 2001-2012 гг., сохраняется значительный 
разрыв в уровне оплаты труда по сравнению с другими видами деятельности. 
Она составляет в среднем лишь 64,8% от средней заработной платы в 
экономике.  

На формирование ситуации на рынке труда Волгоградской области по-
прежнему оказывают влияние негативные факторы: 

− сохранение  скрытой безработицы как пролонгированного последствия 
кризисных явлений в экономике; 

− наличие неформального рынка труда; 
− сохранение концентрации спроса рабочей силы преимущественно в 

городских округах; 
− достаточно низкая трудовая мобильность безработных граждан; 
− высокая сезонная зависимость уровня безработицы граждан, 

проживающих в сельской местности; 
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− дефицит высококвалифицированной рабочей силы на предприятиях АПК 
Волгоградской области в условиях начавшихся процессов структурной 
диверсификации аграрной экономики и перехода ее на новую 
высокотехнологическую базу [2]. 
Важнейшими факторами качества жизни, которые формируют 

предпочтения для проживания в той или иной местности, являются 
обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных 
коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов 
социальной сферы и результативность их деятельности.  

Несмотря на то, что уровень благоустройства сельского жилищного 
фонда построенного в последние годы индивидуальными застройщиками 
вырос, темпы повышения уровня благоустройства сельского жилищного фонда 
остаются низкими. Отставание от городского уровня по различным видам 
оборудования не изменилось: от 1,5 (центральное отопление) до 3,1 (горячее 
водоснабжение) раза. Одна из основных причин сокращения сельского 
населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы 
населения репродуктивного возраста. Отсутствие жилья для молодой семья 
является главной причиной их миграции в город, разводов, ведет к снижению 
рождаемости. 

Недостаточная обеспеченность благоустроенным жильем молодых семей 
и специалистов в сельской местности определяется низкой доступностью жилья 
и ипотечных жилищных кредитов.  

Решение проблемы обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, позволит 
снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для 
формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить 
демографическую ситуацию на селе. 

В период с 2003 г. по 2012 г. решение проблем обеспеченности жильем 
молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности 
Волгоградской области, осуществлялось с помощью долгосрочной областной 
целевой программы «Социальное развитие села», в рамках которой 
предоставлялись субсидии на строительство (приобретение) жилья. В 2012 году 
программой построено и приобретено 12 тыс. кв. метров жилья для молодых 
специалистов и молодых семей общей стоимостью 264 млн. руб.  

Государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям и 
молодым специалистам социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома остается весьма востребованной. 
Это подтверждается ежегодным ростом числа молодых семей, желающих стать 
участниками программы по приобретению (строительству) жилья в сельской 
местности Волгоградской области. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 
до 2020 года поддержка социальной сферы села в ближайшие семь лет будет 
осуществляться на основе Государственной программы: «Устойчивое развитие 
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сельских территорий Волгоградской области на 2014-2017 гг. и на период до 
2020 г.». 

Содействие решению проблемы притока молодых специалистов в 
агропромышленный комплекс Волгоградской области и закрепления их на селе 
предполагается осуществлять на основе формирования базовых условий 
социального комфорта, в том числе удовлетворения первоочередной 
потребности специалистов в жилье. 

Приоритетное право на улучшение жилищных условий в рамках 
мероприятий Государственной программы будут иметь сельские граждане и 
молодые специалисты - работники АПК, проживающие в сельских поселениях, 
в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе Волгоградской области. Развитие 
инвестиционных проектов, реализуемых в АПК в 2014-2020 гг. позволит 
улучшить жилищные условия 1238 молодых семей и молодых специалистов на 
селе, создать условия для закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также 
приостановить миграцию сельской молодежи, повысить образовательный 
уровень молодых специалистов, занятых в агропромышленном комплексе и 
социальной сфере села, повысить инвестиционную привлекательность сельских 
территорий и стимулировать создание новых рабочих мест, создать условия для 
улучшения демографической ситуации [1].   

С учетом проблем, особенностей и накопившихся деформаций рынка 
труда Волгоградской области, становится очевидной необходимость усиления 
государственного регулирования этого рынка на долгосрочной основе, 
повышения уровня оплаты в сельскохозяйственной отрасли и развития 
транспортной инфраструктуры. Подобные действия позволят стабилизировать 
ситуацию на сельском рынке труда, обеспечить воспроизводство рабочей силы 
и устойчивое демографическое развитие села. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ 
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ 

 
Проблема досягнення сталого розвитку регіону розширює сферу впливу 

людини на навколишнє середовище і інтенсифікує використання природно-
сировинної бази, що неминуче виносить проблему раціонального використання 
вторинних ресурсів на перший план. Основними джерелами вторинних 
ресурсів служать відходи виробничої і споживчої діяльності людини. Проблема 
економічно мотивованого екологічно безпечного поводження з твердими 
відходами (ТВ) є однією з пріоритетних для кожного регіону України. У той же 
час, потрібно враховувати, що обґрунтування інвестиційних вкладень в сферу 
поводження з ТВ регіону повинно спиратися на еколого-економічну оцінку 
різних технологічних рішень у даній сфері з урахуванням соціальних аспектів. 
економіко-екологічного моделювання даної сфери недостатньо відпрацьовані. 
Відмічаючи велику кількість підходів і прикладних досліджень по розкриттю 
окремих питань проблематики сфери поводження з ТВ, слід відмітити, що 
багатоаспектний аналіз системи поводження з ТВ і розробка на цій основі 
оптимізаційних економіко-екологічних моделей управління, алгоритмів 
прийняття рішень у даній сфері до сих пір зостаються актуальними для 
наукового пошуку.  

Тверді відходи у процесі поводження з ними проходять наступні стадії 
життєвого циклу. Перша стадія – це процес утворення відходів, після чого їх 
власники передають їх на пункти збору (місця тимчасового зберігання). 
Причому збір може бути унітарний (все збирається в один контейнер) або 
роздільний (відходи розділяються на фракції, кількість яких визначається 
прийнятою у регіоні системою). Частину ТВ їх власники в порушення 
природоохоронного законодавства можуть видалять на несанкціоновані 
звалища, забруднюючи довкілля. Крім того, частина ресурсоцінних фракцій із 
ТВ може здаватися власниками у пункти прийому вторсировини. Накопичені на 
пунктах збору відходи на наступній стадії вивозять на заводи по сортуванню, 
послідуючому пресуванню та переробці, спалюванню або компостуванню, 
причому на компостування бажано направляти органічні відходи.  На заводах 
по сортуванню і переробці відходів відібрані вторресурси пресуються і 
переробляються, або направляються на подальшу переробку, теж саме 
стосується і відходи із пунктів прийому вторсировини.  На заводах по 
спалюванню або компостуванню відібрані вторресурси теж направляються на 
переробку, а залишок спалюється або компостується. Залишки від спалювання і 
компостування направляються на полігони ТВ. Відходи, які потрапили на 
несанкціоновані звалища повинні бути забрані і утилізовані або видалені на 
полігонах ТВ. 
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Виходячи з вищенаведеного, імітаційну модель життєвого циклу ТВ у 
регіоні можна представити; 

X=Ф(X,Y),   при умові X≤Xm, Y≤Ym ,                          (1) 
 - множина змінних стану системи 

поводження з ТВ у регіоні;  – множина параметрів стану 
даної системи у регіоні; Xm, Ym – множина обмежень на змінні і параметри стану 
даної системи  у регіоні; Ф – лінійний функціонал, який пов’язує значення 
змінних стану між собою при заданих параметрах стану системи. 

Так як множина Х ширша ніж множина зв’язків у функціоналі Ф, то дана 
система має множину допустимих рішень і, відповідно, пропонує вибір 
найкращого з них. Задача вибору найкращого рішення системи і є задачею 
управління системи поводження з ТВ, і вирішується вона за допомогою 
цільових функцій: мінімізація утворення відходів (F1(X,Y)); максимальне 
вилучення вторинних ресурсів (F2(X,Y)); мінімізація сумарних еколого-
економічних ризиків (F3(X,Y)); максимізація прибутку від реалізації 
вторресурсів (F4(X,Y)); мінімізація сумарних витрат (F5(X,Y)); максимізація 
сортування і переробки ТВ (F6(X,Y)); максимізація прибутку, отриманого від 
функціонування системи поводження з ТВ у регіоні (F7(X,Y)), що визначається 
як різниця між прибутком від функціонування сфери поводження з ТВ регіону 
та витратами на дану сферу: 

ПР ДР-ВР,                                               (2) 
Якщо ПР≥0 – ,  якщо ПР≤0 – . При 

ПР≥0 – система поводження з ТВ у регіоні сама себе забезпечує фінансовими 
ресурсами, тобто прибуткова. Якщо ПР≤0, то дана система у регіоні дотаційна, 
тобто збиткова.  

У контексті ефективної структури управління системи поводження з ТВ 
на регіональному рівні, при умові створення цілісного інформаційного 
простору як невід’ємної частини, актуалізується необхідність розробки 
стратегій підтримання прийняття управлінських рішень. Система підтримання 
прийняття рішень повинна формувати інформаційну множину 

 тобто визначати теоретично оптимальні значення 
параметрів і змінних стану системи. У загальному вигляді задача оптимального 
управління сфери поводження з ТВ на регіональному рівні представляє собою 
детерміновану задачу повної  оптимізації: знайти множину змінних (Х) і 
параметрів (У) стану оптимуму системи (X= , Y= ), при яких: 

, , а критерії оптимізації 
досягають своїх екстремумів: F1(X,Y)→min; F2(X,Y)→min; F3(X,Y)→mах; 
F4(X,Y)→mах; F5(X,Y)→min; F6(X,Y)→mах; F7(X,Y)→mах при X= , Y= .  

При умові вже існування певної системи поводження з ТВ у регіоні, тобто 
коли параметри  задані (Y= ) і постійні протягом певного проміжку часу, 
оптимізаційна задача зводиться до необхідності знайти X= , 
Y= , а множина критеріїв досягає своїх екстремальних значень. Рішення, 
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які отримуються в кінці, надають інформацію про найбільш оптимальне 
управління матеріальними і фінансовими потоками при існуючій уже схемі 
поводження з ТВ.  

Задача оптимізації не тільки багатофакторна, але, як зазначалося, значно 
залежить від виду і форми цільових функцій. Тому можна виділити прибуток: 
суб’єктів господарської діяльності, які беруть участь у реалізації системи 
поводження з ТВ; місцевої влади; всієї системи поводження з ТВ, 
регіонального або державного бюджету 

 Вираз оптимальних потоків ТВ, які мають перероблятися у регіоні при 
мінімальних витратах і мінімальному ризику для здоров’я від даної сфери з 
точки зору місцевої влади, при умові, що за рахунок їх бюджету здійснюється 
тарифне фінансування підприємств по збору і транспортуванню ТВ, а також 
повинні бути відсутні несанкціоновані звалища, має вигляд: 

,        (3) 

де - обсяг оптимального інтегрального потоку ТВ, що надходить на 
переробку,  - функція лімітування технологічних процесів у регіоні;  – 
середньозважена вартість вторинних ресурсів; грн./т; норматив плати за 
збір і транспортування ТВ, грн./т;  – економічний еквівалент екологічного 
ризику, грн.;   – коефіцієнт сортуємості ТВ;  – середньозважені 
коефіцієнти вмісту вторинних ресурсів у ТВ, їх вилучення власниками ТВ 
відповідно. 

У Полтавській області проблеми ТВ як на регіональному, так і на 
місцевих рівнях є одними із неоднозначних і складних для вирішення з 
екологічної та соціально-економічної точки зору. Щорічно утворюється 
близько 480 тис. т  (1,6 млн.м3) твердих побутових відходів, які видаляються на 
377 санкціонованих полігонах та звалищах ТВ площею 460,2 га, та 4,5 млн. т. 
промислових відходів (з яких 200 тис. т – небезпечні відходи). Спостерігається 
тенденція до щорічного утворення як промислових, у тому числі і небезпечних, 
так і побутових відходів. Так, якщо у 2000 р. відходи, що утворюються в 
Полтавській області, становили 1,5% від загального обсягу, який утворюється в 
Україні, то у 2012 р. – 8,5% відповідно [1]. 

Враховуючи, що офіційним шляхом у Полтавській області збирається 
значно менше відходів, чим утворюється у населених пунктах, тобто наявна 
значна кількість несанкціонованих звалищ, а також високий рівень екологічної 
небезпеки більшості  місць видалення відходів [2], постає необхідність у зміні 
існуючої ситуації та необхідності реалізації комплексного управління у регіоні 
з використанням вищеприведеної моделі оптимізації стратегічних рішень у 
даній сфері. Результати розрахунку оптимальних потоків ТВ, при умові 
мінімізації екологічного ризику здоров’я населення від даної сфери та 
мінімізації витрат для Полтавського регіону (з точки зору місцевої влади) 
показали, що на даному етапі у регіоні найбільш доцільним є будівництво 
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чотирьох сміттєсортувальних ліній та п’яти регіональних полігонів, при цьому 
витрати на дану сферу складають 62,0 млн. грн./рік, прибуток від реалізації 
вторинної сировини - 71,2 млн. грн./рік, а зниження екологічного ризику - 13 
млн. грн./ рік. Але проблема ТВ може бути ефективно вирішена тільки при 
активній участі влади, місцевого населення та приватних структур. Оскільки 
рішення зводиться не тільки  до вибору і придбання «адекватної» технології, а 
потребує комплексного втручання у всі соціальні, екологічні та економічні 
аспекти проблеми, то участь влади при прийнятті керівних рішень у даній сфері 
має бути всесторонньою. 

Література 
1. Онищенко В.О. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних 
пріоритетів Полтавської області [В.О. Онищенко, Ю.С. Голік, Самойлік М.С. та ін.]. - 
Полтава: Полтавський літератор, 2012. – 164 с. 

2. Екологічний паспорт Полтавської області / За заг. кер. І.А. Піддубного. – Полтава: 
Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській 
області, 2012. – 134 с. 

 
Трисеева Л.А. 

научный сотрудник 
Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, г. Донецк 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ: 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
 

Обретение Украиной независимости  поставило перед нею целый ряд 
проблем, связанных с тем, что пришлось формировать собственную 
государственность, институты государственной власти, свою законодательную 
базу. При этом  значительная часть производственных мощностей, доставшихся 
от бывшего СССР – черной металлургии, нефтепереработки, судостроения, 
предприятий ВПК – оказались  невостребованными. Тем не менее, 
руководством страны был принят курс на построение социально-
ориентированной рыночной экономики, взамен плановой. Попытка 
организации экономики страны в новом качестве  привела к тому, что  
пришлось иметь дело с экономическим сегментом, структура и хозяйственные 
связи которого перестали соответствовать интересам и потребностям вновь 
созданного государства.  

Проводимые в Украине реформы не оправдали себя и привели к 
ухудшению социально-экономической ситуации, что было связано с   
недостаточной  их адаптацией   к реальным условиям в стране. Но, тем не 
менее, продолжалось движение к  рыночной экономике. Однако по прошествии 
десятилетия, стало ясно, что  рынок не является панацеей, поскольку из опыта 
развития рыночной экономики в зарубежных странах следует, что многие 
важнейшие проблемы  в современном обществе не решаются исключительно с 
помощью рыночных механизмов – рынок также нуждается в государственном 
участии, регулировании  и планировании. Нерегулируемого рынка вообще не 
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бывает, ибо в определенном воздействии со стороны государства нуждается 
даже идеальный свободный рынок. В результате  проводимых мероприятий 
темпы развития экономики Украины значительно снизились,  ухудшилось  
положение в промышленном секторе и сельском хозяйстве. Украина пока что 
топчется на месте в поисках выбора вектора дальнейшего движения. Страна  
оказалась перед  необходимостью выбора  введения существенных изменений 
во всех сферах общественного развития [1]. Такая ситуация сказывается не в 
лучшую сторону как на развитии Украины в целом, а также на развитии ее 
регионов. Усилились межрегиональные различия, что стало следствием 
отражения дифференциации между экономической и социальной 
составляющими в регионах. Формирование политически и экономического 
стабильного общества невозможно без проблем выравнивания 
межрегиональных различий, преодоления кризисных явлений и отставания в 
развитии отдельных территорий, которое стало еще более заметным в период 
проведения в стране экономических реформ. Кроме того  
конкурентоспособность территориально-хозяйственной системы страны на 
межрегиональном уровне все в большей степени определяется 
пространственным развитием.  

Все это позволяет сделать вывод, что  проблемы  развития  хозяйства 
страны не могут решаться  только  на основе рыночных механизмов, а 
нуждаются и в государственном участии. Необходимо наличие 
государственного стратегического планирования, имеющего целью выбор 
системы стратегических приоритетов социально-экономического, 
экологического, инновационного и территориального развития регионов, 
которое позволит обеспечить перспективу динамичного движения вперед с 
учетом  реальных условий, внутренних и внешних ограничений, а также   
определить пути, средства и ресурсы  этого движения  в перспективе.  

В последнее время  все большее число специалистов осознают 
необходимость  существенного расширения стратегического планирования во 
всех отраслях экономики  стратегии развития предприятий, городов, регионов и 
страны в целом. В некоторых  теориях  современного регионального развития  
уже  осознается важность и необходимость перехода к сознательному 
управлению  территориальной дифференциацией [2].  Все регионы нашей 
страны   по своему  внутреннему пространству не являются однородными: по 
совокупности природных, социально-экономических, политических условий. 
Это с одной стороны   является причиной неравномерности пространственных 
условий существования территории  и в достижении определенных стандартов 
жизнеобеспечения.  Но с другой стороны в стратегическом пространственном 
планировании такая неоднородность расценивается как  потенциал 
эффективного развития, наличия функционального своеобразия отдельных 
территорий.  Но, в таком случае, стратегическое пространственное 
планирование позволит  использовать недостатки депрессивных территорий – в 
их преимущества, в то время как преимущества преуспевающих ареалов могут 
стать факторами  активизации регионального роста.  
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Таким образом, стратегическое планирование  должно способствовать 
перспективному видению  перспективы. Достичь этого  возможно при 
взаимодействии различных  участников  процесса, широкого обмена 
информацией,   с учетом экономических, социальных, политических и 
культурных условий, с учетом проблематики каждого региона. Стратегическое 
планирование – это процесс принятия жестких решений  в соответствии с 
внутренними и внешнеэкономическими  потребностями. Стратегическое 
планирование должно строиться на основе  баланса соответствия   нисходящих 
(от власти к обществу) и восходящих (от территории  и населения) 
управленческих решений.  
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РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 
 

На сьогодні перспективним інструментом соціально-економічного  
розвитку є державно-приватне партнерство (ДПП), яке стало одним із головних 
інструментів державної інвестиційної політики у всьому світі. ДПП дозволяє 
розвивати відносини бізнесу і держави. Для реалізації масштабних 
модернізаційних проектів у різних секторах економіки потрібні значні 
інвестиційні ресурси, потужним джерелом яких може стати приватний бізнес. 
ДПП є засобом залучення коштів приватних інвесторів до проектів зі 
збереженням контролю над важливими ресурсами з боку державних та 
місцевих органів влади. Водночас державна підтримка дозволяє знизити ризики 
приватних інвестицій, підвищити надійність інвестиційних проектів для 
кредитних організацій. Вдосконалення механізму державно-приватного 
партнерства – це багатоаспектна проблема, яка передбачає чіткий розподіл ролі 
і функцій держави і приватних інвесторів, визначення особливостей і 
принципів взаємодії сторін, інституційне регулювання процесів партнерства на 
всіх стадіях його практичного впровадження. 

В сучасному світі відбуваються значні інституціональні зміни в галузях, 
які завжди знаходилися в державній і муніципальній власності. Уряди 
передають бізнесу в тимчасове довго- і середньострокове користування об'єкти 
цих галузей, залишаючи за собою право регулювання і контролю їх діяльності. 
З одного боку, підприємства інфраструктурних галузей не можуть бути 
приватизовані, зважаючи на їх стратегічну, економічну і соціально-політичну 
значущість. З іншого боку, в державному бюджеті відсутні достатні кошти для 
забезпечення простого і розширеного відтворення цих підприємств. Для 
вирішення цього протиріччя в господарській практиці зарубіжних країн 
використовується концепція державно-приватного партнерства [2], яка є 
альтернативою приватизації стратегічно важливих об'єктів. 

В Україні ДПП є порівняно новим інструментом об'єднання зусиль 
держави і бізнесу. Організаційно-правові засади взаємодії державних та 
приватних партнерів та основні принципи державно-приватного партнерства на 
договірній основі визначено Законом України «Про державно-приватне 
партнерство» (рис. 1).  
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Рис. 1. Концептуальні основи ДПП, визначені  
Законом України «Про державно-приватне партнерство» 

 
Метою ДПП є розвиток та забезпечення ефективного функціонування 

суспільно значущих об’єктів, а тому предметом договорів ДПП є створення, 
модернізація, удосконалення, обслуговування комунальної інфраструктури, 
автомобільних шляхів, аеропортів, навчальних закладів, установ охорони 
здоров’я, спортивних організацій і споруд, культурних закладів [3]. Державно-
приватне партнерство розуміється як співробітництво між державними 
партнерами (державою Україна, Автономною Республікою Крим, 
територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування) та приватними партнерами (юридичними 
особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-
підприємцями), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому 
законодавчими актами [3].  

В Україні діють програми міжнародної технічної підтримки ДПП, 
зокрема: 

- програма міжнародної технічної допомоги «Програма розвитку 
державно-приватних партнерств в Україні» Агентства з міжнародного розвитку 
США;  

- проект «Регіональне врядування та розвиток» Канадського інституту 
урбаністики;  
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між державним і приватним 
партнерами;  
- визначення приватного партнера 
на конкурсній основі 

Мета – розвиток та забезпечення ефективного функціонування суспільно значущих об’єктів 
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- проект «Державно-приватне партнерство: нові можливості для 
економічного зростання» програми «Місцевий економічний розвиток» Фонду 
Східна Європа. 

В межах першої програми розширення використання ДПП планується 
шляхом: 1) запровадження необхідних правових та інституційних реформ; 2) 
заснування національного органу з питань державно-приватного партнерства 
для поєднання інтересів уряду та приватного сектору; 3) започаткування 
програми нарощування можливостей та обміну інформацією між зацікавленими 
сторонами; 4) утворення органу, відповідального за розвиток проектів ДПП, 
для забезпечення та фінансування сталого процесу роботи [1]. 

Проект «Регіональне врядування та розвиток» (РВР) розрахований на 8 
років (2005-2013 рр.) та впроваджується за фінансової підтримки Канадського 
агентства міжнародного розвитку (КАМР). Протягом 2005-2010 рр. цей проект 
було реалізовано у двох пілотних регіонах – Запорізькій та Закарпатській 
областях.  КАМР також реалізує проекти «Місцевий економічний розвиток міст 
України» (МЕРМ), «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого 
планування розвитку областей і міст України» (РЕОП), проект розробки та 
впровадження публічної політики (PRISM) [4]. 

Широке запровадження ДПП передбачено Програмою економічних 
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава». ДПП визначено одним із основних напрямів 
реалізації Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності та 
національних проектів в Україні. Політикою реалізації національних проектів, 
започаткованою в Україні у 2010 р., передбачено, що більшість проектів 
повинні реалізуватись на основі моделей державно-приватного партнерства. 
Послідовність реалізації національного проекту за допомогою державно-
приватного партнерства передбачає наступні етапи: конкурс на участь в ДПП, 
вибір моделі реалізації ДПП, визначення основних і спеціальних характеристик 
ДПП, розробка механізму управління і контролю, укладення договору ДПП. 
Завдання, яке має бути реализоване в рамках ДПП, повинне відповідати 
національним інтересам держави і бути економічно привабливим для суб'єкта 
підприємництва. Базовими принципами роботи над національними проектами є 
забезпечення системного впливу на економіку України, пріоритет приватних 
інвестиційних коштів над бюджетними в реалізації проектів, проектний 
менеджмент в державному управлінні, партнерство з провідними світовими 
компаніями, обов’язковість тендерних процедур. 

Станом на початок 2013 р. перелік національних проектів містить 5 
пріоритетів, в рамках яких виділено 16 національних проектів. Підсумки 
реалізації національних проектів засвідчили існування проблемних питань і 
суперечностей, що є наслідком недосконалості процедур та інституційно-
правового забезпечення застосування механізму державно-приватного 
партнерства. Так, у 2012 р. було реалізовано лише 24 % передбачених заходів 
щодо національних проектів, 73 % – реалізовано частково, 3 % – не виконано 
[5]. Головна проблема полягає у відсутності організаційно-економічної моделі 
управління національними проектами, яка б забезпечувала узгодженість дій 
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держави та приватного сектору економіки на основі застосовування 
регуляторних механізмів, інформаційних інтервенцій, інституційних важелів 
(зокрема – державно-приватного партнерства). 

Механізмами фінансування проектів державно-приватного партнерства є: 
кредитний, змішаний (залучення власних коштів партнерів) і гібридний 
(поєднання власних і позикових коштів). В зарубіжній практиці провідних 
інвестиційних інститутів світу співінвестором в організації ДПП та 
інфраструктурних проектів виступають Банки розвитку. Основною формою 
участі Банку розвитку в ДПП є надання кредитів приватним компаніям в 
рамках концесії з обов’язковою гарантією третьої сторони (гарантії держави 
або інших великих банків). Контроль реалізації проекту ДПП і цільового 
використання коштів Банком розвитку здійснюється в межах моніторингу за 
економічними, екологічними і соціальними індикаторами та показниками 
ризиків і розвитку. Зворотний зв'язок з ініціатором проекту ДПП 
забезпечується за допомогою аналізу виконання стратегічних завдань Банку 
розвитку та відхилень показників ефективності реалізації проекту від 
запланованих показників.  
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ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ ДО МЕХАНІЗМУ ГНУЧКОГО 

КУРСОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Ocтaннiм чacoм нa рiзних рiвнях aктивiзyвaлиcя диcкyciї щoдo тoгo, який 
рeжим вaлютнoгo кyрcy є нaйприйнятнiшим для Укрaїни тa який йoгo рiвeнь 
пoвинeн бyти нa cьoгoднi i в ceрeдньocтрoкoвiй пeрcпeктивi. Icнyють рiзнi 
дyмки з цьoгo привoдy. Oднi eкcпeрти критикyють пoлiтикy пiдтримки 
cтaбiльнocтi нoмiнaльнoгo oбмiннoгo кyрcy тa виcтyпaють зa впрoвaджeння 
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йoгo плaвaючoгo рeжимy, зa якoгo кyрc визнaчaвcя б виключнo пiд дiєю 
ринкoвих cил, пeрш зa вce, як пeвний пaритeт мiж пoпитoм нa iнoзeмнy вaлютy 
тa її прoпoзицiєю. Iншi – зaпeрeчyють бyдь-якi кoливaння кyрcy, нaгoлoшyючи 
нa мoжливих втрaтaх для економіки. 

Нa cyчacнoмy eтaпi при aнaлiзi мeхaнiзмy взaємoдiї мoнeтaрнoї тa 
вaлютнoї пoлiтики вaжливим чинникoм впливy є вибiр вaлютнoгo рeжимy, 
який, в cвoю чeргy,  cтвoрює ceрeдoвищe для прoвeдeння мoнeтaрнoї пoлiтики 
тa знaчнoю мiрoю впливaє нa її eфeктивнicть. Пoбyдoвa ринкoвих cиcтeм y 
крaїнaх з пeрeхiднoю eкoнoмiкoю вимaгaє вибoрy вiдпoвiднoгo вaлютнoгo 
рeжимy, який би cприяв пoкрaщeнню eфeктивнocтi cтaбiлiзaцiйних прoгрaм. 
Тoмy при вибoрi рeжимy, yряд крaїни пoвинeн врaхoвyвaти пeвнi ocoбливocтi 
прoцecy трaнcфoрмaцiї, a caмe тoй фaкт, щo y крaїнaх з пeрeхiднoю eкoнoмiкoю 
вaлютний кyрc викoнyє дeякi нeтипoвi фyнкцiї, тaкi як: пoм’якшeння 
нeгaтивних нacлiдкiв рeфoрм зoвнiшньoї тoргiвлi, вирiвнювaння плaтiжнoгo 
бaлaнcy тa cтрyктyри вiднocних цiн, зaбeзпeчeння cтaбiльнocтi нaцioнaльнoї 
вaлюти, нaрoщyвaння тeмпiв eкoнoмiчнoгo зрocтaння.  

Вaлютний кyрc є cвoєрiднoю фoрмoю цiни, якa cплaчyєтьcя в 
нaцioнaльнiй грoшoвiй oдиницi зa oдиницю iнoзeмнoї вaлюти, i визнaчaєтьcя 
cпiввiднoшeнням мiж нaцioнaльнoю грoшoвoю oдиницeю тa вiдпoвiднoю 
iнoзeмнoю вaлютoю, вихoдячи, нacaмпeрeд, з їх кyпiвeльнoї спроможності 
посилання на [1]. 

Рeжим вaлютнoгo кyрcy - cyкyпнicть принципiв, прaвил i мeхaнiзмiв, якi 
викoриcтoвyють цeнтрaльнi бaнки тa oргaни дeржaвнoї влaди щoдo 
вcтaнoвлeння кyрcy нaцioнaльнoї вaлюти дo iнoзeмних валют [2]. 

 Рeжим вaлютнoгo кyрcy є ocнoвoю вaлютнoї пoлiтики крaїни i 
визнaчaєтьcя cтaнoм eкoнoмiки тa рiвнeм зoвнiшньoeкoнoмiчних вiднocин. В 
yмoвaх глoбaлiзaцiї тa виcoкoї мoбiльнocтi кaпiтaлy рeжим вaлютнoгo кyрcy 
вiдiгрaє вaжливy рoль y рeгyлювaннi eкoнoмiчнoгo рoзвиткy крaїни.  

У мiжнaрoднiй прaктицi викoриcтoвyють фiкcoвaнi тa «плaвaючi» 
(гнyчкi) рeжими вaлютних кyрciв, a тaкoж їх пeвнe пoєднaння. 

Фiкcoвaний рeжим вaлютнoгo кyрcy пeрeдбaчaє нaявнicть вcтaнoвлeнoгo 
oфiцiйнoгo пaритeтy, зaзвичaй дo вaлюти («вaлютнoгo кoшикa») eкoнoмiчнo  
бiльш рoзвинeнoї крaїни, який пiдтримyють oргaни дeржaвнoгo вaлютнoгo 
контролю. 

Пiд «плaвaючим» рeжимoм вaлютнoгo кyрcy рoзyмiють тaкi кyрcи, рiвнi 
яких визнaчaютьcя нa ринкy пiд впливoм пoпитy тa прoпoзицiї, щo, y cвoю 
чeргy, зaлeжить вiд cтaнy плaтiжнoгo бaлaнcy крaїни, cпiввiднoшeння 
вiдcoткoвих cтaвoк i тeмпiв iнфляцiї, oчiкyвaнь yчacникiв ринкy, oфiцiйних 
вaлютних iнтeрвeнцiй тoщo [3].  

Бiльшicть крaїн cвiтy oрiєнтyютьcя caмe нa «плaвaючi» aбo «рeгyльoвaнo 
плaвaючi» рeжими вaлютних кyрciв. Змiшaнi рeжими вaлютних кyрciв 
зaпрoвaджyютьcя з мeтoю cтимyлювaння aбo cтримyвaння пeвних видiв чи 
нaпрямкiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi aбo фiнaнcoвo-крeдитнoї пoлiтики 
дeржaви. 
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Кiлькicть крaїн, якi oбрaли фiкcoвaний рeжим вaлютнoгo кyрcy, мaйжe 
дoрiвнює чиcлy прихильникiв плaвaючoгo рeжимy (81(68+10+3) крaїнa – прoти 
84(40+44) крaїн вiдпoвiднo) [4]. Фiкcoвaний вaлютний кyрc пeвним чинoм є 
нoмiнaльним якoрeм cтaбiльнocтi, який фoрмyє пoзитивнi oчiкyвaння cyб'єктiв 
вaлютнoгo ринкy. Прoтe в yмoвaх фiкcaцiї кyрcy цeнтрaльний бaнк 
пoзбaвляєтьcя мoжливocтi cвoєчacнo рeaгyвaти нa внyтрiшнi шoки i cтaє бiльш 
зaлeжним вiд eкoнoмiчнoгo рoзвиткy крaїни, дo якoї здiйcнюєтьcя вaлютнa 
прив'язкa влacнoї грoшoвoї oдиницi. 

Гoлoвними cтримyючими фaктoрaми змiни рeжимy кyрcoyтвoрeння в 
cyчacних yмoвaх в Укрaїнi є: знижeння цiнoвoї кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi 
тoвaрoвирoбникiв, щo рeaлiзyють прoдyкцiю як нa внyтрiшньoмy, тaк i 
зoвнiшньoмy ринкaх; зрocтaння вaлютних диcбaлaнciв бaнкiвcькoї cиcтeми тa 
бiзнecy; втрaтa кyрcoвoгo oрiєнтирa для вciх мaкрoeкoнoмiчних aгeнтiв [5].  

Зa oцiнкaми aнaлiтикiв, зaпрoвaджeння гнyчкoгo вaлютнoгo кyрcy 
cприятимe пocилeню кoнтрoлю зa iнфляцiйними прoцecaми тa рiвнeм 
дoлaризaцiї, щo нaдзвичaйнo aктyaльнo для Укрaїни. Прoтe iз ввeдeнням 
гнyчкoгo вaлютнoгo кyрcy, ocoбливo в нeпiдгoтoвлeних yмoвaх, щe пeвний чac 
бyдe cпocтeрiгaтиcя  пoгiршeння мaкрoeкoнoмiчних пoкaзникiв.  

В cвoю чeргy, пeрeхiд дo гнyчкoгo рeжимy кyрcoyтвoрeння y 
пiдгoтoвлeних yмoвaх дoцiльнo здiйcнювaти зa нaявнoгo тиcкy нa oбмiнний 
кyрc гривнi в бiк рeвaльвaцiї. Вaжливe знaчeння при цьoмy тaкoж мaє cтaн 
рoзвиткy ринкiв хeджyвaння вaлютних ризикiв. У cьoгoднiшнiх  yмoвaх 
фiкcaцiї oбмiннoгo кyрcy гривнi пeвним чинoм знижyєтьcя нeoбхiднicть 
зacтocyвaння iнcтрyмeнтiв хeджyвaння, прoтe їх рoзвитoк нaбyвaє вaгoмocтi 
при змiнi рeжимy кyрcoyтвoрeння. 

Лiтeрaтyрний aнaлiз нayкoвих джeрeл дaв нaм мoжливicть виoкрeмити 
ocнoвнi eтaпи пeрeхoдy дo мeхaнiзмy гнyчкoгo кyрcoyтвoрeння, кoтрi, в cвoю 
чeргy, мoжнa рoздiлити нa двi грyпи чинникiв, a caмe: 

− мaкрoeкoнoмiчнi чинники, які аналізуються на I етапі; 
− чинники, якi бeзпoceрeдньo пoв’язaнi з НБУ, який є cyб’єктoм валютного 

рeгyлювaння тa кoнтрoлю в Укрaїнi (III, IV, V eтaпи). 
Отже, на І етапі досліджуємо наступні показники: 

− збeрeжeння тeмпiв eкoнoмiчнoгo рoзвиткy; 
− мiнiмiзaцiя iнфляцiйних прoцeciв iз пoдiльшим yтримaнням дocягнyтoгo 
− рiвня; 
− узгoджeння фicкaльнoї пoлiтики з тeмпaми зрocтaння рiвнi дoхoдiв 
− нaceлeння; 
− знижeння рiвня дoлaризaцiї; 
− змeншeння oбcягy зoвнiшньoї зaбoргoвaнocтi; 
− дocтaтнi зoлoтoвaлютнi рeзeрви. 

Якщо країна не характеризується вищезазначеними тенденціями, то ми 
переходимо до наступного етапу та зазначаємо, що в крaїнi нe cтвoрeнi 
пeрeдyмoви, мoжливий вaрiaнт валютного курсу в мeжaх вaлютнoгo кoридoрy. 
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Якщо ж для досліджуваної країни характерні тенденції, що аналізуються 
на першому етапі, тоді наступним є третій етап, суть якого у аналізі наступних 
тенденцій. 

В свою чергу, на ІІІ етапі: 
− лiбeрaлiзaцiя вaлютнoгo регулювання з пoдaльшим пeрeхoдoм від 
− aдмiнicтрaтивних iнcтрyмeнтiв (зoкрeмa вaлютних oбмeжeнь) дo 

ринкoвих iнcтрyмeнтiв; 
− опeрaцiйнa нeзaлeжнicть i вiдпoвiдaльнicть цeнтрaльнoгo бaнкy; 
− прoзoрicть прoвeдeння мoнeтaрнoї пoлiтики; 
− рoзвитoк якicнoї cиcтeми мoнiтoрингy рyхy кaпiтaлy; 
− зaпрoвaджeння eфeктивнoї дисконтної пoлiтики НБУ, зoкрeмa 
− вcтaнoвлeння oблiкoвoї cтaвки, якa рeгyлює прoпoзицiю грoшeй. 

У випадку, коли досліджувана країна не характеризується тенденціями, 
зазначеними у третьому етапі, приймається рішення, щодо вжиття зaхoдiв 
стосовно пiдвищeння нeзaлeжнocтi центрального банку. 

Якщо ж для країни є характерними тенденції, що зазначені у третьому 
етапі, можна стверджувати, що в крaїнi cтвoрeнi пeрeдyмoви пeрeхoдy дo 
гнyчкoгo кyрcoyтвoрeння. 

Oтжe, вихoдячи iз вищe нaвeдeнoгo, мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo лишe 
нa V eтaпi ми мoжeмo гoвoрити прo мoжливicть пeрeхoдy вiд фiкcoвaнoгo 
вaлютнoгo кyрcy дo гнyчкoгo. 

Прoтe, нa cьoгoднi вaлютний кyрc є ocнoвним iнcтрyмeнтoм мoнeтaрнoї 
пoлiтики Укрaїни. Iз зaпрoвaджeнням бiльшoї гнyчкocтi вiн пocтyпoвo 
пoзбaвлятимeтьcя цiєї рoлi в yмoвaх, кoли iншi iнcтрyмeнти щe нeдocтaтньo 
eфeктивнi. Тoмy рeжим oбмiннoгo кyрcy пeвний чac мaє вiдiгрaвaти вaжливy 
рoль, oднaк йoгo cлiд пocтyпoвo змiнювaти y бiк бiльшoї гнyчкocтi. 
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ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ШВЕЦІЇ 

 
Світова фінансово-економічна криза здійснила незначний вплив на стан 

фінансово-бюджетної системи Швеції і проявилася у загостренні проблеми 
державного забезпечення високих соціальних стандартів. Своєчасні дії уряду 
щодо впровадження антикризових програм вирішили завдання узгодженості 
фінансової політики та бюджетної збалансованості.  

Розглянемо особливості функціонування фінансово-бюджетної системи 
Швеції на етапах становлення «шведської моделі» економічного розвитку: 

1) початок 1950-х  - 1 половина 70-х років характеризувалися розбудовою 
фінансово-бюджетної системи у відповідності з потребою сполучення 
економічного розвитку країни з державним забезпеченням високого рівня 
соціальної справедливості. Основні економічні фактори, що вплинули на 
формування структури державного бюджету: розвиток промислових 
підприємств, активна експансія на зовнішніх ринках, розширення продажів на 
світовому ринку, консолідація шведськими компаніями видатків на науково-
дослідні та дослідно-конструкторські розробки, на забезпечення зростання 
обсягів і покращання якості продукції, присутність на ринках країн, що 
розвиваються, значні капіталовкладення у промисловість, активна політика 
зайнятості, зростання продуктивності праці.  

2) середина 1970-х років характеризувалася загостренням конкурентної 
боротьби на зовнішніх ринках, світовими економічними кризами, появою 
структурних проблем у шведській промисловості, що призвело до погіршення 
стану економіки Швеції і актуалізації ролі державного бюджету  як 
стабілізуючого фактору за рахунок: надання державної допомоги проблемним 
галузям, забезпечення високих соціальних стандартів, націоналізації 
суднобудівних і металургійних компаній, зниження податків, девальвації 
крони. Основна бюджетна стратегія даного періоду була зосереджена на 
забезпеченні соціального спрямування бюджетної політики, соціальних 
гарантій для населення, державної підтримки конкурентоспроможності 
підприємств та галузей.  

3) 1980-ті роки характеризувалися уповільненням динаміки 
продуктивності праці, дефіцитом платіжного балансу, збільшенням 
зовнішнього боргу, зростанням бюджетного дефіциту. Основні причини 
негативних тенденцій: утримання високого рівня зайнятості (та відповідно – 
низького рівня безробіття) та випереджального, порівняно з продуктивністю  
праці, зростанням заробітної плати, зростання загальних обсягів виробництва 
базувалося на вищій зайнятості, а не на економічній ефективності; великий 
державний сектор, де фактично не відбувалося нарощування продуктивності. 
Негативна риса фінансово-бюджетної системи Швеції даного періоду 
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зосереджена у підході до бюджетного процесу, що характеризувався 
складанням фінансових планів лише на найближчу фінансову перспективу, на 
основі оцінки рівнів доходів та видатків та відповідно до визначених трендів. 

4) 1990-ті роки характеризувалися погіршенням економічного 
середовища країни, що проявилося у наявності високої інфляції, проведенні 
недостатньо активної конкурентної політики, впровадженні нерезультативних 
заходів сприяння підприємництву та інноваціям, погіршенні можливостей 
експортної експансії,  посиленні економічних та фінансових дисбалансів, 
рецесійних проявах. До негативних тенденцій розвитку фінансово-бюджетної 
системи даного періоду можна віднести послабленні державних фінансів та 
зменшення податкових надходжень через посилення податкового тягаря.  
Основні інструменти та важелі бюджетно-фінансової політики зазначеного 
періоду: 

− становлення нового підходу до державних фінансів та впровадження 
вимог до фіскальної сфери: дотримання позитивного сальдо державних 
фінансів, встановлення на середньострокову перспективу верхньої межі 
витрат центрального уряду (з послідовним її зниженням), збалансування 
бюджетів муніципалітетів та округів; 

− посилення стійкості та міцності фінансово-банківської системи, що стало 
надійним джерелом як нагромадження ресурсів, так і їх спрямування на 
соціальні та виробничі потреби. 
5) 2001-2008 рр. Початок даного періоду характеризується посиленням 

інтеграційних зв’язків, уповільненням економічної динаміки під впливом 
негативної динаміки світових політичних та економічних факторів. Основним 
завданням державної політики є: підвищення конкурентоспроможності 
шведської економіки, збільшення капіталовкладень в експортні галузі, 
стимулювання інвестицій, здійснення антиінфляційних заходів. Фінансово-
бюджетна система характеризується соціальною спрямованістю державних 
фінансів, що забезпечує високий рівень внутрішнього споживання. Негативною 
тенденцією даного періоду є зниження ефективності наукових досліджень, що 
фінансуються з державного бюджету, що потребує розробки національної 
стратегії розвитку системи наукових досліджень. Проблемою бюджетної 
системи Швеції зосереджена у військовому бюджеті, потреба фінансування 
зростаючих витрат відомств, відповідності оборонного бюджету завданням 
трансформації оборонної політики. Актуальною залишається стратегія на 
скорочення бюджетного фінансування, економію бюджетних ресурсів. 

Таким чином, задовільний сучасний стан державних фінансів Швеції 
пояснюється стабільними податковими надходженнями за рахунок проведення 
активної експортної політики, диверсифікації структури експорту, державної 
політики стимулювання інвестицій. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ПРОГНОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
В рыночной экономике расширенное воспроизводство в долгосрочном 

плане возможно лишь при преодолении бюджетного ограничения потребителя. 
Преодоление (смягчение) бюджетного ограничения возможно двумя способами 
- экстенсивным и интенсивным. Экстенсивный, т.е. вовлечение в 
индустриальное и постиндустриальное рыночное хозяйство новых экономик, в 
настоящее время фактически исчерпан. Интенсивный стал доминирующим, по 
крайней мере, для развитых (лидирующих) и относительно развитых 
современных экономик. 

Интенсивный способ преодоления бюджетного ограничения 
предполагает постоянное кредитование потребителя (как домохозяйств, так и 
бизнеса), что проявляется на макроуровне в форме роста соотношения «долг-
доход». Оно представляет собой частное от деления совокупного долга 
государства, домашних хозяйств и бизнеса на ВВП [1]. Соотношение «долг-
доход» на макроуровне крайне важно для характеристики состояния 
экономики. Данное соотношение характеризует уровень богатства, поскольку 
долги одних субъектов являются активами (богатством) других субъектов. 
Наконец, в динамике сравнение темпов прироста соотношения «долг- доход» с 
темпами прироста ВВП в сопоставимых ценах позволяет судить об эффек-
тивности экономической системы и остаточном потенциале экономического 
роста. 

В развитых странах, где десятилетиями накапливалось богатство и его 
«альтер- эго» - долг, роль финансовых институтов, инструментов и технологий 
как локомотивов экономического роста оказалась исчерпанной. Более того, 
появление устойчивой положительной экономической динамики в развитых 
странах без новых или видоизмененных факторов эффективного спроса 
представляется невозможным. Россия (как и некоторые развивающиеся страны) 
в этом плане находится в принципиально иной ситуации (низкая по любым 
критериям государственная задолженность и необремененные долгами 
домашние хозяйства, преимущества страны - экспортера сырья): обладает 
масштабным потенциалом долгового, прежде всего внутреннего, 
финансирования экономического роста. 

В дополнение к этому потенциалу имеются значимые ресурсы прямого 
инвестирования в российскую экономику. Масштабный ресурс связан с 
капиталом, размещенным за границей. Структурно он состоит из средств: 
государства, бизнеса и домашних хозяйств. 

Инвестиции во внешний мир - современная и эффективная форма 
международного сотрудничества. Однако она является таковой лишь на 
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паритетных началах, когда накопленный чистый ввоз или вывоз незначителен в 
сравнении с масштабами экономики. Абсолютное значение ввоза и вывоза при 
этом может быть сопоставимо с размерами экономики. Применительно к 
России значимый чистый вывоз был осуществлен как частным сектором 
(бизнес и домашние хозяйства), так и государством. 

Государство через резервный фонд и фонд национального благосостояния 
вывело около 150 млрд. долл., специализированный институт с особым 
статусом - ЦБ России вывел, по меньшей мере, 310 млрд. долл., под их обес-
печение осуществлена рублевая эмиссия. Такое обеспечение избыточно даже с 
позиций режима внешнего валютного управления. В количественном 
выражении избыток равняется эмиссии, обеспеченной драгоценными 
металлами, плюс эмиссия, обеспеченная валютой, плюс эмиссия, обеспеченная 
долговыми обязательствами государства, плюс сальдо требований и 
обязательств с МВФ минус фактическая эмиссия. По состоянию на 01.03.12 
этот избыток составил свыше 110 млрд.долл. Соответственно потенциально 
государство может мобилизовать на финансирование развития собственный 
капитал, по крайней мере, в сумме, эквивалентной 260 млрд.долл. [2]. 

Если воспользоваться официальными данными, то чистый вывоз 
капитала частным сектором с 01.01.94 по 01.03.12 составил около 380 млрд. 
долл. В этот же период осуществлялся вывоз капитала, в рамках которого 
происходила смена собственника от титульной компании к оффшорной 
компании. Наиболее типичными схемами такого вывоза являются 
использование модифицированных трансфертных цен при экспорте и фик-
тивный импорт услуг. Вывезенный капитал служит либо источником 
кредитования приобретения основного и оборотного капитала титульной 
компании, либо переходит в полное и не связанное дополнительными 
условиями управление частных лиц. Оценка объемов схемного вывоза капитала 
- тема для специальных дискуссий. В данном контексте приводятся наши 
собственные оценки, которые говорят о значимых с макроэкономической точки 
зрения масштабах этого явления. Общий объем схемного вывоза капитала за 
весь период с начала радикальных реформ составил 200-250 млрд. долл., выве-
зенный доход от реинвестированного в титульную компанию капитала 
превысил 300 млрд. долл., валютные средства, находящиеся на счетах 
оффшорных компаний, связанных с Россией, составляют величину порядка 150 
млрд. долл. [3]. 

Вернуть в российский экономический оборот все эти капиталы 
нереально, однако значительная их часть может быть репатриирована в рамках 
налоговой амнистии. Так, опыт налоговой амнистии в Италии (2003 г.) показал, 
что были репатриированы и задекларированы 40 и 75 млрд. евро из 
оцениваемых в 250 млрд. евро зарубежных активов итальянцев. Успешными 
были налоговые амнистии в Ирландии (1988 г.), США (2003 г.), Бельгии (2004 
г.). Как правило, наибольший успех достигается при сочетании амнистии с 
усилением ответственности за соблюдение налогового и валютного 
законодательства. Другая значительная часть этих капиталов может быть 
инвестирована в России в форме прямых иностранных инвестиций, если 
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высокие темпы экономического роста создадут пространство для 
высокодоходного и умеренно рискового инвестирования [2]. Наконец, должный 
контроль за сделками с заинтересованностью (сделки титульной компании со 
связанным оффшором практически всегда являются таковыми) приведет, по 
меньшей мере, к снижению накладных платежей, уплачиваемых титульной 
компанией. 

В целом, в рамках логики конструктивного прогноза репатриация 
капиталов на ближайшие пять лет суммарно оценена в 200 млрд. долл. Кроме 
того, в данный период будет предотвращена утечка капитала на примерно 
такую же величину. Механизмы финансирования экономического развития. В 
сегодняшних российских условиях в части развития банковского кредита 
имеются наибольшие резервы для мобилизации источников финансирования 
экономического развития национальной экономики. Речь в первую очередь 
идет о развитии массового кредита реальному сектору, и прежде всего - 
инвестиционного. На микроэкономическом уровне факторы, определяющие 
изменение условий кредитования, достаточно проработаны, это: ситуация с 
ликвидностью и операции центрального банка, условия внутреннего и 
внешнего фондирования, оценка банками ситуации в нефинансовом секторе, 
конкуренция на рынке финансовых услуг, политика конкретных финансовых 
учреждений [1]. 

Макроэкономический уровень предполагает определенную 
реструктуризацию этих факторов. Состояние и уровень ликвидности 
финансового сектора в целом при наличии эффективных механизмов 
межбанковского перераспределения ликвидности вполне определяет ситуацию 
с фондированием. Тем не менее, про действенность механизмов 
межбанковского регулирования ликвидности и обеспечение конкуренции на 
рынке финансовых услуг забывать не стоит. 

Возможным выходом является ограничение влияния монополистов на 
отдельные сегменты рынка через их профилирование и специализацию, а также 
повышение роли малых и средних учреждений через кооперацию. Собственно, 
процессы профилирования и кооперирования во многом охватывают и 
микроуровневые изменения политики отдельных финансовых учреждений. 
Одновременно эти меры позволят упорядочить и интенсифицировать процессы 
перераспределения ликвидности в системе. Оценки ситуации в нефинансовом 
секторе, ожидания в отношении его развития (по видам деятельности, секторам, 
отраслям и т. д.) существенны и на макроуровне. 

На макроэкономическом уровне можно выделить три основные 
проблемы, сдерживающие процессы смягчения условий кредитования [1]: 

− недостаточная ликвидность финансового сектора. Следует отметить, что 
далеко не всегда речь идет о валовом хроническом дефиците 
ликвидности, чаще имеется в виду ее структурные проблемы или 
временные провалы; 

− низкая оценка перспектив нефинансового сектора и соответственно 
качества потенциальных кредитных вложений; 
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− несовершенство рынка финансовых услуг, его институциональная 
необустроенность и инструментальная узость.  
Решение третьей проблемы - своего рода средство повышения 

эффективности функционирования финансового сектора на основе его 
структурного развития (профилирования, специализации, кооперирования, 
развития новых сегментов рынка, их обустройства институтами и 
инструментами и т.п.). Во многом ее решение определяет и эффективность 
решения первых двух проблем, прямо связанных с выполнением 
макроэкономических функций финансовой системы в части обслуживания 
нефинансового сектора. 

Таким образом, указанные проблемы функционального характера прямо 
корреспондируют с двумя типами избыточных финансовых рисков в системе: 
рисками ликвидности и кредитными рисками (рисками невозврата средств). 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ З МЕТОЮ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 
 

Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України у значній 
мірі спричинені нерівномірністю розвитку її регіонів, значною централізацією 
фінансових ресурсів, незацікавленістю територій у результативному їх 
використанні, відсутністю стимулів до нарощення їх фінансового потенціалу. 
Однією з основних причин такого положення є відсутність дієвих механізмів 
самоорганізації і саморозвитку регіонів. В умовах ринкової економіки основою 
регіонального управління є принципи самозабезпечення і самодостатності, які 
підвищують економічну зацікавленість регіональних органів управління у 
створенні власних фінансових ресурсів. На сьогодні стійкий економічний 
розвиток регіону обумовлюється ефективністю фінансово-кредитних відносин 
та фінансовою стабільністю і забезпеченістю суб'єктів регіонального 
відтворення. Вирішення соціальних і економічних проблем регіону 
визначається рівнем його фінансового потенціалу - здатністю відтворення 
власних фінансових ресурсів та можливостями залучення зовнішніх фінансових 
ресурсів. Це вимагає теоретико-методичного обґрунтування механізму 
фінансової самодостатності регіонів шляхом формування і ефективного 



 167

використання фінансового потенціалу. 
Фінансовий потенціал регіону характеризує накопичений раніше резерв 

фінансових ресурсів і фінансові кошти, що використовуються у процесі 
відтворення в поточному періоді. Фінансовий потенціал регіону розглядається 
як здатність фінансової системи регіону забезпечити зростання і розвиток в 
довгостроковій перспективі за рахунок сукупності доступних ресурсів, 
механізмів і інструментів. Ці інструменти створюються державою, 
організаціями і домашніми господарствами регіону для формування, розподілу 
і використання ресурсів з метою досягнення певних фінансових результатів і 
забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку. Ключовим 
показником ефективності використання фінансового потенціалу регіону є 
темпи зростання валового регіонального продукту. За результатами аналізу 
цього показника (табл. 1) серед 27 досліджених регіонів (з урахуванням м. Київ 
і м. Севастополь) спостерігається значна диференціація. Найбільш складна 
ситуація склалася в регіонах в 2009 р. у зв’язку з наслідками фінансової кризи – 
17 регіонів перейшли до звуженого типу відтворення фінансового потенціалу 
через нестачу фінансових ресурсів.  

Таблиця 1 
Ранжування регіонів України за темпами зростання валового регіонального 

продукту 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Зниження  – – – – 17 – – 
Зростання:        
до 10 % – – – – 10 – – 
до 20 % 1 8 1 – – 20 14 
до 30 % 20 18 18 13 – 6 11 
до 40 % 6 1 7 11 – 1 2 

більше 40 % – – 1 3 – – – 
Примітка: з урахуванням м. Київ і м. Севастополь 
Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України [1] 
 

За критерієм стабільності лише один регіон - Донецька область - має 
значення цього показника у категорії до 30 %, незмінній за увесь період 
дослідження (за виключенням 2009 р.). Станом на кінець 2011 року до цієї 
категорії потрапила більшість регіонів (14 з 27). Лідерами за темпами зростання 
валового регіонального продукту є Полтавська область (32% у 2010 р.), Івано-
Франківська область (31% у 2011 р.) та Київська область (32% у 2011 р.). 

Незважаючи на деяке покращення показників розвитку регіонів України, 
вони ще не досягли докризового рівня, коли темп зростання валового 
регіонального продукту більшості регіонів  становив від 20% до 40%, а для 3 
регіонів (Дніпропетровська, Одеська і Херсонська області) – більше 40%. 

Ефективність механізму управління відтворенням фінансового 
потенціалу регіонів залежить від концепції формування регіонального 
фінансового потенціалу, яка реалізується через розробку системи цілей і 
стратегічних планів соціально-економічного розвитку регіонів. Вона 
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відображає кількісні цілі розвитку елементів фінансового потенціалу і 
внутрішні структурні трансформації, реалізація яких сприятиме підвищенню 
фінансової стійкості та забезпеченню фінансової самодостатності регіонів. 
Концепція формування регіонального фінансового потенціалу базується на 
принципах: системності, безперервності, взаємозв'язку перспективних планів 
по вертикалі та горизонталі, концентрації коштів, логістики, соціального 
партнерства, прозорості. У рамках цієї концепції визначаються пріоритетні 
напрями мобілізації ресурсів для забезпечення економічного розвитку і 
соціальної інфраструктури регіону, перелік заходів зі зміцнення ресурсної бази 
і нарощування його конкурентоспроможності. Вона є складовою концепції 
соціально-економічного розвитку регіону. 

Враховуючи довгострокову спрямованість використання фінансового 
потенціалу регіону, концепція його формування повинна базуватися на 
стратегічній складовій системи управління. Механізм управління відтворенням 
фінансового потенціалу полягає в дії суб'єктів на об'єкти управління з метою 
формування фінансової бази соціально-економічного розвитку регіону. 
Об'єктами управління відтворенням фінансового потенціалу регіону є  його 
бюджетний, фінансово-кредитний, податковий потенціал, фінансовий 
потенціал підприємств і організацій регіону, фінансові кошти населення, 
зовнішні інвестиції і запозичення. Суб'єкти фінансової політики на 
регіональному рівні - органи законодавчої і виконавчої влади регіону, 
громадські організації, бізнес. 

Концепція формування фінансового потенціалу включає наступні модулі: 
комплексний аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників соціально-економічного 
розвитку регіону,  ресурсної забезпеченості і витратності функціонування 
регіону; оцінка реального і прихованого фінансового потенціалу регіону; 
прогноз елементів фінансового потенціалу регіону в результаті дії чинників 
ризику і невизначеності з метою реалізації стратегії соціально-економічного 
розвитку; контроль і коригування показників фінансового потенціалу регіону. 

Основою управління відтворенням фінансового потенціалу регіону є 
формулювання цілей і завдань розвитку регіональної системи за двома 
аспектами: 1) довгострокові цілі та завдання, спрямовані на забезпечення 
цілісності системи і взаємодії різних фаз відтворювального процесу; 2) цілі і 
завдання, пов'язані з просторовими зрушеннями в розміщенні продуктивних 
сил та зміною просторових пріоритетів комплексного розвитку економіки 
регіону. Основними цілями формування фінансового потенціалу регіону є: 
створення фінансової основи стійкого соціально-економічного розвитку регіону 
шляхом забезпечення збалансованого зростання фінансових ресурсів; 
формування сприятливих умов для залучення інвестицій і підвищення 
інвестиційної привабливості регіону; ресурсозабезпечення основних напрямів 
регіональної господарської діяльності з урахуванням завдань в соціальній 
сфері; створення сприятливого клімату для економічного розвитку регіону 
відповідно до пріоритетів регіональної стратегії; підвищення стабільності і 
кредитної привабливості регіональної банківської системи для безперебійного 
фінансування господарюючих суб'єктів і населення регіону; підвищення 
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ефективності і прозорості діяльності виконавчої і законодавчої влади на 
регіональному і місцевому рівнях. 

До завдань формування фінансового потенціалу регіону відносяться: 
забезпечення балансу фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи 
регіону; встановлення раціонального розподілу і використання фінансових 
ресурсів регіону; організація регулювання і стимулювання економічних і 
соціальних процесів фінансовими методами; створення ефективної системи 
управління регіональними фінансами; забезпечення фінансової незалежності та 
здатності до саморозвитку регіону. 

Ефективність використання фінансового потенціалу регіону, з одного 
боку, виражається показником темпу зростання ВРП, а з іншого - темпами 
зростання сукупного фінансового потенціалу регіону. Регіональний фінансовий 
потенціал є індикатором, що ідентифікує реакцію економіки регіону на 
ухвалені управлінські рішення, а його накопичення показує ефективність 
регіональної фінансової політики. Зовнішнім  імпульсом розширеного 
відтворення регіонального капіталу є заходи по залученню зовнішніх 
інвестицій, субвенцій і довгострокових капіталовкладень. Серед внутрішніх 
чинників зміцнення фінансової бази регіонів сьогодні важливого значення 
набуває підвищення ефективності використання власних прибуткових джерел 
та визначення додаткових дохідних джерел. 

Концепція формування фінансового потенціалу регіону спрямована на 
оптимізацію ресурсозабезпечення економічного розвитку регіону, підвищення 
його результативності та конкурентоспроможності. Реалізація цієї концепції 
надає можливість формування фінансового потенціалу, достатнього для 
стійкого, збалансованого та інтенсивного розвитку регіону. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ  НА РИНКУ 
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 
Інститути спільного інвестування (ІСІ) у вітчизняній практиці виступають 

найбільш потужними інституційними інвесторами, які спеціалізуються на 
здійсненні колективних інвестицій та наданні фінансових послуг зі спільного 
інвестування коштів своїм учасникам. Діяльність інвестиційних фондів та 
компаній з управління активами таких фондів забезпечує функціонування 
ринку спільного інвестування в Україні. 

В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів для фінансування 
економічного розвитку активізація діяльності всіх професійних учасників 
ринку спільного інвестування набуває надзвичай важливого значення. 

На думку Федоренко А.В., ринок спільного інвестування, як джерело 
інвестиційних ресурсів, має надзвичайно широкі перспективи для розвитку в 
Україні. Як елемент ринкової інфраструктури цей ринок виник лише після 
Другої світової війни, проте на сьогодні зосереджує разом з пенсійною та 
страховою системами близько 1/3  світових інвестиційних капіталів або понад 
23 трлн дол. США. У багатьох країнах світу частка ринку спільного 
інвестування за обсягами фінансових ресурсів наближається до обсягів ВВП, а 
в окремих країнах навіть перевищує їх [1, с. 356].  

ІСІ можуть діяти як «сила компенсації» домінуючому положенню банків 
на фінансовому ринку, забезпечуючи конкуренцію між фінансовими 
установами та ефективне функціонування фінансової системи країни.  

Важливою особливістю вітчизняного ринку спільного інвестування є 
домінування венчурних інвестиційних фондів над невенчурними. На кінець 
2012 р. в Україні функціонували 973 венчурні фонди, що становило 79,6 % від 
загальної кількості ІСІ. За 2004-2012 рр. кількість венчурних фондів в Україні 
зросла в 12,8 рази, тоді як загальна кількість ІСІ збільшилась у 11,6 рази. Це є 
свідченням більш високих темпів створення венчурних фондів у порівнянні з 
невенчурними [2]. 

Відповідно до вітчизняного законодавства венчурним фондом є 
недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який 
здійснює виключно приватне розміщення своїх цінних паперів серед 
юридичних та фізичних осіб [3]. Венчурні фонди створюються з метою 
реалізації спільних інвестицій в інтересах обмеженої групи осіб з 
застосуванням ризикових стратегій вкладення коштів. 

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, 
нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не 
допущені до торгів на фондовій біржі. До складу активів венчурного фонду 
можуть входити й боргові зобов’язання. Такі зобов’язання можуть бути 
оформлені векселями, заставними, договорами відступлення прав вимоги, 
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позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством. Зазначений склад 
активів формується без застосування механізму диверсифікації з метою 
забезпечення вищої доходності інвестиційних операцій, ніж в публічних ІСІ. 

Законодавством Україні передбачена можливість для венчурних фондів 
надавати кошти у позику. На відміну від інших видів ІСІ венчурні фонди за 
рахунок своїх коштів можуть надавати позики юридичним особам, за умови, 
що не менше як 10 % статутного капіталу цих осіб належить таким фондам [3]. 

Специфічним є і склад учасників венчурного фонду. Закон України «Про 
інститути спільного інвестування» від 15.03.2001 р. [4] з моменту введення в 
дію забороняв фізичним особам бути учасниками венчурних фондів з огляду на 
те, що такі інститути за принципами своєї діяльності не забезпечували 
належного захисту їх майнових прав в разі свого банкрутства. Згодом фізичні 
особи одержали можливість бути учасниками венчурних фондів. Відповідно до 
Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 5.07.2012 р. 
фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання 
цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих 
цінних паперів складає суму не меншу за 1500 мінімальних заробітних плат у 
місячному розмірі, встановленому законодавством на 1 січня 2014 р. [3]. 
Зазначене свідчить про те, що учасниками венчурних фондів можуть бути 
тільки заможні громадяни, що володіють значними заощадженнями. 

На вітчизняному ринку спільного інвестування венчурні фонди 
переважають над невенчурними не лише за кількісним складом, а й за вартістю 
активів. Питома вага вартості чистих активів венчурних фондів в загальному 
обсязі активів ІСІ протягом 2004-2012 рр. залишалась переважаючою, 
коливаючись в межах 91,1 - 93 % [2]. Зазначене свідчить про те, що сучасні 
тенденції розвитку вітчизняного ринку спільного інвестування визначаються 
діяльністю венчурних фондів, інтерес до створення та функціонування яких 
серед суб’єктів економічної діяльності протягом останніх років не 
зменшується. Діяльність венчурних фондів в значній мірі визначає й 
особливості системи інституційного інвестування, що сформована в 
небанківському фінансовому секторі країни, серед яких переважання ризикових 
стратегій інвестиційної діяльності на ринку спільного інвестування. 

Структура активів венчурних фондів вирізняється своєю специфічністю. 
На відміну від практики діяльності невенчурних фондів вкладення в цінні 
папери в портфелях активів венчурних інститутів не займають пріоритетного 
місця. На кінець 2012 р. на вкладення в акції в таких фондах припадало 11,5 % 
інвестицій, в облігації підприємств – 7,1 %, в інші цінні папери – 12,6 %. В 
цілому вкладення в цінні папери в 2012 р. займали 31,2 % інвестицій венчурних 
фондів, тоді як в 2005 р. цей показник складав 54,5 %, в 2007 р. – 56,5 %, в 2009 
р. – 70,2 % [2]. У післякризовому періоді інтерес венчурних фондів до вкладень 
в фондові інструменти суттєво зменшився на користь в вкладень в інші види 
активів, в складі яких корпоративні права, позики та дебіторська 
заборгованість. Зазначена тенденція свідчить про поширення на вітчизняному 
ринку спільного інвестування більш агресивних стратегій інвестування, 
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непрозорих механізмів фінансової діяльності та зменшення впливу венчурних 
фондів на розвиток фондового ринку. 

На відміну від світової практики, за якої головним призначенням  
венчурних фондів є впровадження інновацій, у вітчизняних реаліях венчурні 
фонди, зазвичай, використовуються суб’єктами господарювання як інструменти 
легальної оптимізації оподаткування. Збільшення величини активів венчурних 
фондів в Україні не призводить до адекватного зростання інвестицій на 
розвиток інноваційних секторів економіки [5, с. 24]. 

Дослідження свідчать, що інвестиції вітчизняних венчурних фондів 
спрямовуються у будівництво (понад 50 %), в нерухомість та в фінансову 
діяльність [6]. Участь венчурних фондів у фінансуванні та впровадженні 
інноваційних розробок залишається незначною. За кордоном споживачами 
венчурного капіталу є підприємства високотехнологічних галузей 
промисловості, альтернативної енергетики, що розробляють енергозберігаючі 
та біотехнології. 

В післякризовому періоді темпи нарощування активів венчурними 
фондами на ринку спільного інвестування виявились вищими за аналогічні 
показники для невенчурних інвестиційних фондів. За 2011 р. венчурні фонди 
наростили свої активи на 19,9 %, тоді як невенчурні – на 8,8 %. За підсумками 
2012 р. розбіжність між цими показниками виявилась ще більшою – 24,9 % та 
8,1 % [2]. Можна стверджувати, що подальший розвиток вітчизняного ринку 
спільного інвестування обумовлюється діяльністю венчурних фондів. 
Домінування венчурних фондів в складі ІСІ за кількісними та якісними 
показниками останніми роками тільки посилюється. Відтак, публічність 
вітчизняних ІСІ зменшується. Враховуючи закритість діяльності венчурних 
фондів, непрозорість їх інвестиційної діяльності та недоступність для широких 
верств населення таку тенденцію не можна вважати позитивною. Адже, як 
показує практика, діяльність вітчизняних венчурних фондів не справляє 
значного впливу на фінансування розвитку інноваційної економіки та на 
розвиток фондового ринку. 

Сучасні тенденції впливу діяльності венчурних фондів на розвиток 
вітчизняного ринку спільного інвестування не можна оцінювати однозначно. З 
одного боку, процеси розвитку ринку спільного інвестування та збільшення 
його масштабів обумовлюються діяльністю венчурних фондів, кількість та 
величина активів яких щороку динамічно зростає. З іншого боку, 
функціонування вітчизняних венчурних ІСІ характеризується специфічністю. 
На відміну від світової практики, за якої головним призначенням  венчурних 
фондів є впровадження інновацій, у вітчизняних реаліях венчурні фонди 
зазвичай використовують як інструменти легальної оптимізації оподаткування. 
Збільшення величини активів венчурних фондів в Україні не має прямого 
впливу на зростання інвестицій в розвиток інноваційних секторів економіки.  
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ БАНКІВСЬКОГО 

БРЕНДУ  
 
Революційний характер змін, які стали наслідком фінансово-економічної 

кризи спричинили глибокі структурні зрушення у фінансових системах країн та 
визначили недостатній рівень стійкості банківських брендів по всьому світу. 

В таких умовах загострюється проблема конкуренції у всіх сферах 
господарського життя. Сильні бренди допомагають визначити ідентичність 
компанії на ринку та розвинути хорошу базу даних для постійної комунікації зі 
споживачем і встановити його особливий статус щодо бренду.  

Успішний розвиток бренду має велику вагу  у банківському секторі. Так 
як банки продають неосяжний продукт, характеристики якого частіше не можна 
оцінити без спеціальної кваліфікації.  

В умовах розвитку глобалізації набір банківських послуг стає все більш 
стандартизованим тому роллю банківського бренда є створення конкурентної 
переваги, що виділить банк та його послуги серед всіх інших, та водночас, 
такий бренд повинен бути не тільки обіцянкою, чи порожнім образом, він має 
спиратись на реальні показники та характеристики діяльності банку, що 
підкреслює необхідність формування концепції банківського бренду, яка 
охопить всі етапи створення банківського бренду. Визначення та використання 
елементів концепції створення банківського бренду забезпечить ефективність 
брендингу банку, що обумовлює актуальність даної проблеми. 

В сучасному бізнес середовищі бренд стає ключем до успіху у бізнесі та 
являється джерелом багатьох переваг. Банківський бренд мобілізує всі 
зацікавлені сторони (співробітників, клієнтів, інвесторів) [1, с. 80]  на створення 
цінності, дає можливість встановлення ціни вище ніж у конкурентів, забезпечує 
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лояльність клієнтів та встановлює додаткові бар’єри для нових ігроків 
фінансового ринку. 

Для банку бренд – це, спосіб справити враження на споживача та 
інвестора, це довіра з боку клієнтів, що накопичується роками, і може зникнути 
в один момент. Основною тенденцією розвитку банківського сектору  в 
сучасному світі є процес глобалізації. Через принципово іншу природу 
фінансових продуктів, в їх просуванні не працюють багато традиційних 
прийомів маркетингу.  

Першим кроком створення будь-якого бренду є складення його концепції. 
Банківський брендинг не є  виключенням. Суттю концепції банківського бренду 
є формування ключових відмінностей від конкурентів.  В таку концепцію 
входить опис  важливих елементів позиціонування банку: елемент цінності, 
елемент переваги (ключова компетенція), елемент вигоди та атрибути бренду. 

Визначення бренду банку має містити як чітке формулювання його 
сутності, - ключові компетенції, які знаходяться в основі формування іміджу 
банку у зацікавлених сторін, - так і форм прояву, - різноманітних образів, 
сформованих за допомогою різних комунікаційних засобів [2, с.72].  

Завдання брендингу полягає в формуванні сильного банківського бренду, 
тобто такого бренду, котрий би забезпечував лояльність споживачів за будь-
яких умов економічної кон’юнктури, що, в свою чергу, є важливим чинником 
генерування вартості, яку банк створює для своїх власників.  

Тому необхідно визначити, які переваги або потенціал до їх створення 
має грошово-кредитний інститут перед іншими банками, обрати один чи 
комбінацію факторів, що слугуватимуть базою для успішного позиціонування 
банку на ринку. В даному випадку, такі фактори неодмінно мають 
підкреслювати принципи довіри та довго тривалості у відносинах банку з 
клієнтами. 

 Через стандартизацію банківських продуктів, компетенцією (основою 
для створення унікальності бренду) може виступати один або поєднання 
декількох  факторів таких як:  

− Якість менеджменту. 
− Маркетингова діяльність банку.  
− Кадровий потенціал банку. 
− Рейтингові позиції банків. 
− Міжнародна діяльність банку.  
− Приналежність до великих фінансово-промислових груп.  
− Історія банку.  
− Фінансові результати діяльності банку та величина регулятивного 

капіталу. 
Відносини банку з клієнтами та партнерами, формуються на конкретних 

принципах банківської діяльності. Такі принципи повинні формуватись під 
впливом основних рис обраної ключової компетенції. На нашу думку, високій 
рівень стосунків банку з інвесторами, бізнес партнерами та клієнтами повинні 
будуватись на принципах довіри, стабільності, надійності та довго тривалості. 
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 Необхідно зазначити, що тільки виконання банком всіх чотирьох 
принципів та їх взаємозалежність нададуть банківській установі впевнено вести 
свою діяльність на ринку. Зокрема, поєднання цих принципів є платформою для 
створення сильного та успішного бренду. 

Дуже важливим при створенні банківського бренду є елемент цінності. 
Цінність бренду – це деякі почуття і емоції, які бренд несе разом з 
функціональністю, наприклад володіння брендом дає людині відчуття 
упевненості в собі, приналежності до якоїсь конкретної групи, становища в 
суспільстві, відчуття престижності, упевненості у високій якості і надійності 
товару і так далі - це дає споживачеві глибоку задоволеність від використання 
бренду [3]. 

Отже, елемент цінності бренду має сформувати емоційну залежність 
споживача від бренду. Збагативши  бренд цінностями важливими для цільової 
аудиторії, можна перетворити його на універсальний засіб досягнення цілей 
споживача, а тим самим збільшити його значущість в очах клієнта і бажання 
користуватись саме їм. Закладаючи у бренд правильні цінності, формується 
можливість виграти будь-яку конкурентну боротьбу, завдяки прихильності і 
лояльності  споживачів до бренду. 

Елемент цінності кожного окремого бренду має різну структуру, його 
наповнення прямо пов'язане  із принципами бренду та його компетенціями. 
Цінність має містити елемент унікальності, базуючись на потребах клієнтів.  

Створюючи бренд банку складно виокремити унікальність майбутнього 
бренду. Як вже зазначено вище, банки мають затверджений законом спектр 
послуг, які мають право надавати клієнтам. Тому ще більшого значення набуває 
бренд банку, який може виділити їх серед конкурентів, створивши у споживачів 
конкретне уявлення про даний банк. Унікальність банківського бренду 
залежить і від особливостей банківської установи, від направленості 
банківської діяльності, послуг які він надає, території на якій працює 
змінюється і сприйняття бренду. 

Отже, в сучасних умовах розвитку економіки та процесів глобалізації 
конкуренція в банківському секторі зростає, в той же час наявність сильних 
брендів надає фінансовим інститутам конкурентні переваги та стає додатковим 
бар’єром для нових граків фінансового ринку. Створенню успішного бренду 
передує формування концепції бренду, яка складається з декількох важливих 
чинників, які окреслюються шляхом аналізу діяльності банку, його цільової 
аудиторії, виокремлення переваг серед конкурентів, методом обробки 
статистичних даних та проведення польового маркетингового дослідження для 
отримання первинної інформації від працівників банку та його клієнтів. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ БАНКУ 

 
В складних умовах функціонування банківської системи України все 

більше зростає значення зміцнення клієнтської бази банків. Клієнтська база 
забезпечує необхідний для стабільної діяльності банку обсяг фінансових 
ресурсів та потенціал інвестицій банку в діяльність своїх клієнтів. 
Вдосконалення обслуговування клієнтури сприяє підвищенню фінансової 
надійності та конкурентоспроможності банку, примушує його розробляти нові 
напрями діяльності та продовжувати пошук шляхів надійного закріплення 
ринкових позицій. Ситуація, що склалася на фінансових ринках України, 
характеризується зростанням проблем з підтримки і нарощування необхідної 
ресурсної бази, які є наслідком істотних недоліків в політиці роботи з 
клієнтами. Очевидно, що в змінних умовах функціонування банків методи 
роботи з клієнтурою вимагають істотних коректив. Розвиток методології і 
підходів до розвитку клієнтських відносин слід починати із стабілізації наявної 
клієнтської бази і недопущення подальшого відтоку клієнтури. 

Успішність та надійність банку безпосередньо пов'язана з рівнем 
організації його роботи із споживачами послуг. Тривалий час в системі 
фінансового менеджменту клієнт розглядався як елемент зовнішнього 
середовища, не інтегрований в банківські процеси. Проте подібний підхід, що 
передбачає спрямованість бізнес-процесів на оптимізацію тільки внутрішньої 
діяльності самої кредитної організації, не відповідає сучасним умовам ринкової 
економіки. Це негативно позначається на ефективності роботи на ринку - 
втрачається можливість активно збільшувати продажі і залучати потенційних 
споживачів послуг. У зв'язку з цим виникає необхідність удосконалення 
організації співпраці банків з клієнтами.  

Клієнтська база, передусім, включає економічно активних суб'єктів 
господарювання, які користуються широким спектром послуг банку, мають 
значні залишки на рахунках та залучають банківські кредити під достатні 
гарантії. Крім того, значну частку банківської клієнтури складають вкладники, 
які мають незначні, але стабільні депозити. Останню категорію клієнтури 
складають підприємства в кризовому стані та фізичні особи, які 
започатковують підприємницьку діяльність. Ця категорія є резервом, здатним 
при сприятливих змінах макроекономічної ситуації забезпечити додатковий 
притік фінансових ресурсів. 

Тенденції зміни обсягу залучених клієнтських коштів всією банківською 
системою України свідчать про повільне зростання з початку 2011 року обсягу 
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клієнтських коштів фізичних осіб з 270,7 млрд. грн. до 364,0 млрд. грн. на 
1.01.2013 р. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка зміни обсягів залучених коштів клієнтів банківської системи 

України (фізичних осіб) за 2007-2012 рр. [1, c. 22] 
 
У 2009 р. в період фінансової кризи спостерігався відтік цих ресурсів з 

банківської системи (3,2 млрд. грн.). Тобто в період нестабільності фінансової 
ситуації банки не здатні зберегти свою клієнтську базу, намагаються 
використовувати застарілі методи роботи з клієнтурою. Зростання обсягів 
залучених банками коштів від фізичних осіб поряд зі збільшенням частки 
строкових коштів в зобов'язаннях (рис. 1) зумовлено високими відсотковими 
ставками по строкових коштах.  

 

 
Рис. 2. Динаміка зміни кількості клієнтів – фізичних і юридичних осіб  

у 2012-2013 рр. [1, c. 24] 
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З одного боку, даний факт свідчить про поступове відновлення довіри 
населення до банків, з іншого - ресурс, залучений від фізичних осіб, є дорогим 
і, на фоні відсутності активного кредитування, скорочує чистий процентний 
дохід банків. Ситуація, що складається, вимагає розробки дієвих заходів з 
припинення відтоку клієнтури з банків. 

Протягом 2013 року зростання кількості клієнтів-юридичних осіб 
відбувалося більш високими темпами (9,6%) ніж фізичних (4,3%) (рис. 2). Це, 
перш за все, пов'язане з необхідністю для підприємств мати поточний рахунок. 
Крім того, значне число клієнтів-підприємств і підприємців має перед банками 
кредиторську заборгованість. 

У 2012 р. спостерігався відтік клієнтів банків-юридичних осіб. Тенденція 
зниження частки клієнтів-юридичних осіб для банку небажана і є тривожним 
сигналом, який свідчить про неефективність політики залучення клієнтів в 
змінних умовах функціонування банку. Відтік клієнтів позбавляє банк одного з 
найстабільніших джерел середньо- і довгострокових ресурсів. 

Виходячи з цього, особливу увагу слід звернути на стабілізацію 
депозитних внесків і розробку заходів, направлених на елімінацію чинників, які 
викликають відтік клієнтури. Одним з основних дестабілізуючих чинників в 
Україні можна виділити коливання курсу національної валюти. Отже, для 
запобігання відтоку клієнтури банки повинні забезпечити надійний захист 
наявних депозитів, що у свою чергу викличе додатковий приток ресурсів за 
рахунок підвищення рейтингу. 

Основним чинником, що викликає значні вилучення внесків з банків в 
сучасних умовах є неадекватність процентних ставок по депозитах курсу гривні 
та прив'язка їх до ставки рефінансування Національного банку, а не до курсу 
гривня/долар. У зв'язку з цим, для збереження клієнтури і запобігання відтоку 
депозитних коштів шляхом елімінації негативних наслідків коливання курсу 
національної валюти до долара США пропонується визначення депозитної 
ставки за такими складовими: 1) коефіцієнт детермінації R2 відтоку депозитних 
коштів із зміною курсу за певний період t; 2) обсяг вилучених коштів за 
рахунок зміни курсу – обсяг ресурсів, який необхідно утримати в наступному 
періоді; 3) сума зміни курсу національної валюти в % і процентної ставки на 
початок періоду. Додаткові витрати з підтримки обсягу клієнтської бази банку 
визначаються за формулою: 

К)ДR(Вб 2 Δ⋅Δ⋅= ,  (1) 
де Вб - додаткові витрати банку з підтримки клієнтської бази; R2 - 

коефіцієнт детермінації зміни обсягу депозитів і курсу національної валюти; ∆Д 
- обсяг вилучених депозитів за період t; ∆К - зміна курсу національної валюти 
за період t (%). 

Доцільність здійснення витрат з підтримки обсягу клієнтської бази банку 
визначається двома методами: 1) порівняння додаткових витрат з сумою 
штрафів за можливе невиконання нормативів обов'язкового резервування; 2) за 
наявності вигідних інвестиційних проектів порівняння додаткових витрат з 
підтримки клієнтської бази з сумою витрат на покупку необхідних ресурсів і 
можливістю їх придбання.  
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Розробка і реалізація клієнтської політики дозволяє скоротити число 
клієнтів, що покидають банк, виявити конкретні шляхи щодо запобігання 
повторення цієї ситуації в майбутньому. Цьому напряму роботи у західних 
банках приділяється особлива увага: в штаті відділу продажів на одного 
менеджера по залученню клієнтів доводитися чотири менеджери по розвитку 
відносин з наявними клієнтами. Інноваційними інструментами вдосконалення 
комплексного обслуговування масового клієнта є програми підвищення 
лояльності, які сприяють залученню клієнтів до різних форм співпраці, 
забезпеченню перехресних продажів і задоволенню зростаючих фінансових 
потреб. Їх практичною ідеєю є цільовий вплив на певні сегменти клієнтської 
бази для підвищення конкурентоспроможності банківських послуг, зростання їх 
корисності для споживачів, збільшення економічного потенціалу банків. 

Важливою умовою для своєчасного виявлення нестабільних з точки зору 
тривалої співпраці споживачів банківських послуг є моніторинг клієнтської 
бази, що включає стаціонарний аналіз і оперативну бізнес - діагностику. 
Основними критеріями аналізу є рентабельність обслуговування клієнта, його 
іміджева привабливість і ризик спільних операцій (надійність клієнта). 
Результати оцінки привабливості клієнта для банку є підставою для визначення 
перспектив роботи з ним та ранжування клієнтів за їх значущістю.  

Таким чином, в умовах розвитку кризової ситуації і загострення 
міжбанківської конкуренції використання розробленого підходу до визначення 
витрат, що забезпечують стабілізацію клієнтської бази, може створити надійну 
ресурсну основу функціонування банку для підвищення ефективності його 
роботи і подолання наслідків фінансової нестабільності. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

И НАДЕЖНОСТИ  СТРАХОВЩИКОВ  
 

В современных условиях нестабильности экономики Украины 
государственное регулирование обеспечения дальнейшего развития и 
поддержки стабильного уровня функционирования страховой отрасли является 
возможным при условии обоюдных и взаимосогласованных действий как 
государственного регулятора, которым в настоящее время является 
Национальная комиссия по государственному регулированию сферы рынков 
финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), так и непосредственно руководства 
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страховых компаний. Эти действия должны иметь законодательное 
закрепление и проводиться в направлениях, способствующих обеспечению 
финансовой надежности страховых компаний и их финансовой устойчивости.  

В этой связи проведение мониторинга и оценки предусматривает 
использование достаточного количества финансовых показателей, 
характеризующих следующие основные этапы проведения страхового дела: 

− формирование уставных фондов;  
− заключение страховых договоров;  
− рассмотрение заявлений страхователей о наступлении страховых 

событий;  
− реализация страховых обязательств;  
− инвестиционная деятельность;  
− формирование страховых резервов;  
− вложения средств в активы;  
− осуществление операций по перестрахованию рисков. 

Все эти этапы предлагается рассматривать как в целом по деятельности 
страховой организации, так и конкретно по видам страхования, на 
предоставление услуг по которым страховщик имеет лицензию.  

Исследование теоретических основ обеспечения финансовой надежности 
страховой организации способствует выполнению функций и задач финансовой 
устойчивости. 

На микроуровне - это мониторинг динамики абсолютных показателей 
страховой и инвестиционной деятельности страховщика и относительных 
показателей, характеризующих уровень их финансовой устойчивости. 

На макроуровне – это анализ и оценка специальных обобщающих 
относительных показателей, характеризующих уровень финансовой 
устойчивости страховых организаций в территориальном масштабе [1, с.390]. 

Обеспечению платежеспособности и надежности отечественных 
страховых компаний, ограничению рисков по операциям с финансовыми 
активами, а также финансовой устойчивости и вовлечению потенциала 
страхового бизнеса в социально-экономические реформы государства, будут 
способствовать разработанные и утвержденные 4 февраля 2014 года 
Нацкомфинуслуг «Требования к организации и функционированию системы 
управления рисками в страховой компании» [2]. 

Правильно оцененные риски являются основой для формирования 
требований к техническим резервам и регуляторному капиталу страховщика. 
Поэтому надежная система управления рисками призвана снизить вероятность 
банкротства страховщика, что приведет к более стабильной ситуации на всем 
рынке [2].  

В этом ключе нами предлагаются следующие направления реализации 
регулирования финансовой устойчивости: 

− модернизация подходов к диагностике финансовой устойчивости 
страховых организаций с применением постоянного мониторинга и 
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оценки их деятельности с отслеживанием динамики изменений 
комплекса относительных финансовых показателей; 

− создание на уровне страховой организации атмосферы маневренности по 
принятию решений в соответствии с изменением влияния факторов 
функционирования сферы страхового рынка; 

− проведение мониторинга и оценки факторов функционирования сферы 
страхового рынка; 

− гармоничное сочетание результатов отслеживания динамики финансовых 
показателей за прошлые периоды и прогнозирования их тенденций на 
перспективу с целью обеспечения финансовой устойчивости и 
надежности страховой компании. 
Таким образом, содержание изложенных нами позиций не только не 

противоречит цели функционирования страховых организаций – прибыльности, 
но и создает условия для определения и конкретизации путей ее достижения. 
В этой связи, учитывая рассмотренные нами направления регулирования 
финансовой устойчивости, характеристика составляющих сценария создания 
условий для финансовой надежности страховых организаций определяет суть 
наших дальнейших исследований. 
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МСФЗ: МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ  

 
В Україні відбуваються процеси реформування системи обліку та 

фінансової звітності, зумовлені зміною економічної системи та інтеграцією до 
Європейського Союзу. Необхідною умовою ведення міжнародної торгівлі та 
формування належної економічної політики є приведення національних положень 
бухгалтерського обліку до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(далі –  МСФЗ). 

Методиці складання фінансової звітності за МСФЗ присвячені праці 
провідних вітчизняних вчених-економістів, зокрема Р. Білика, Ф. Бутинця, 
О. Гурської, В. Жука, С. Голова, Т. Каменської, Л. Ловінської, Н. Малюги, 
В. Моссаковського, В. Орлової та інших. 

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, підприємства 
зобов'язані надавати фінзвітність (зокрема консолідовану) за Міжнародними 
стандартами фінансової звітності [4].  

З огляду на це важливим є подальше дослідження організації та методики 
складання консолідованої  фінансової звітності.  

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» установлює принципи 
надання й складання консолідованої фінансової звітності у випадку, коли 
суб'єкт господарювання контролює одну або кілька компаній [2]. 

Материнська компанія — та, що контролює одну або кілька компаній. 
Дочірня компанія — компанія, що перебуває під контролем іншої 

компанії. 
Група — материнська компанія та її дочірні компанії. 
Консолідація — процедура зведення фінансової звітності всіх компаній 

групи в єдину фінансову звітність. 
Консолідована фінансова звітність — це фінансова звітність групи 

компаній, у якій активи, зобов'язання, капітал, доходи, витрати й грошові 
потоки материнської компанії та її дочірніх компаній представлено як активи, 
зобов'язання, капітал, доходи, витрати й грошові потоки єдиного суб'єкта 
економічної діяльності [2]. 

Із юридичної точки зору кожна компанія самостійна й відокремлена, 
проте з економічної точки можуть виникати потреби у відображенні кількох 
компаній як єдиного цілого. 

Для задоволення інтересів акціонерів, кожна материнська компанія 
повинна складати консолідовану звітність окремо від своєї власної. До групи 
компаній, за якими складають консолідовану звітність, входять материнська й 
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усі дочірні компанії, за якими вона здійснює контроль. Якщо компанія 
контролюється материнською, то консолідовану звітність належить складати 
незалежно від існуючих відмінностей у видах діяльності.  

Відповідно до п. 11 Порядку надання фінансової звітності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, підприємства, 
що мають дочірні фірми, крім фінансових звітів про власні госпоперації, 
надають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у 
визначений ними термін, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного 
кварталу й не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним [3].  

Подання підприємствами консолідованої фінансової звітності до органів 
статистики Порядкам № 419 не передбачено. 

Компанії, які володіють інвестиціями в дочірні підприємства й не 
звільнені від надання консолідованої звітності, зобов'язані надавати за МСФЗ 
консолідовану звітність групи та як доповнення до неї — окрему звітність. 

Розглянемо послідовність складання  консолідованої фінансової звітності. 
1. Консолідація об'єкта інвестицій розпочинається з того моменту, коли 

інвестор одержує контроль над об'єктом інвестицій, і припиняється, коли він 
утрачає контроль над об'єктом інвестицій (§ Б88 додатка Б МСФЗ 10). 

2. Консолідована фінансова звітність формується на дату звітності 
материнської компанії (§§ Б92 і Б93 додатка Б МСФЗ 10). 

3. Звітність формується виходячи з єдиної облікової політики групи. 
Якщо облікова політика дочірньої компанії щодо окремих об'єктів обліку або 
операцій не збігається з обліковою політикою групи, то з метою консолідації 
звітності така дочірня компанія повинна здійснити належні коригування (§§ 19, 
20, Б87 додатка Б МСФЗ 10). 

4. На дату придбання дочірнього підприємства проводиться визнання й 
оцінка ідентифікованих придбаних активів, зобов'язань й умовних зобов'язань 
купленого підприємства за їх справедливою вартістю за правилами МСФЗ 3 
«Об'єднання бізнесу». На кожну наступну звітну дату коригують показники 
окремої звітності дочірнього підприємства, що виникають у зв'язку з 
визнанням, до справедливої вартості в момент консолідації. 

5. При консолідації слід виключити внутрігрупові дебіторську й 
кредиторську заборгованості, капітал, доходи, витрати й грошові потоки, що 
належать до операцій між підприємствами групи (прибутки чи збитки, що 
виникли в результаті внутрігрупових операцій і визнані у вартості активів, 
таких як запаси та основні засоби, вилучають у повних сумах). 

6. Об'єднують аналогічні статті активів, зобов'язань, капіталу, доходів, 
витрат і грошових потоків материнського підприємства та його дочірніх 
підприємств (§ Б86 додатка Б МСФЗ 10). 

7. Обчислюють основні консолідаційні показники. Для того, щоб 
консолідована фінансова звітність надавала фінансову інформацію про групу як 
єдину економічну структуру, необхідно дотримуватися положень: 

- балансова вартість інвестицій материнської компанії в кожне дочірнє 
підприємство й частина капіталу кожної дочірньої організації, що належить до 
материнської, елімінуються (взаємно виключаються). У результаті об'єднання 
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може виникнути гудвіл, що відображається в Консолідованому звіті про 
фінансовий стан окремим рядком;  

- неконтрольовану частку в прибутку або збитку консолідованих дочірніх 
підприємств визначають за звітний період; 

- неконтрольовану частку в чистих активах консолідованих дочірніх 
підприємств зазначачють окремо від капіталу акціонерів материнської компанії 
(§ 22 МСФЗ 10) [1, с. 5-6]. 

Отже, підприємства, які мають інвестиції в дочірні підприємства 
(визначаються наявністю контролю, а не контрольного пакету акцій) і 
складають звітність за МСФЗ, зобов’язані надавати консолідовану фінансову 
звітність належним користувачам.  
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СТРОК КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА 

ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, поступовий 

перехід окремих суб’єктів господарювання на ведення обліку за міжнародними 
стандартами дають можливість підприємствам самостійно обирати способи, 
прийоми та процедури ведення бухгалтерського обліку й забезпечують 
можливість вибору строку корисного використання необоротних активів. 
Правильне визначення строку корисного використання необоротних активів 
стає одним з найважливіших аспектів організації обліку на підприємстві, який 
впливає на їх достовірне й об’єктивне відображення у фінансовій звітності. 

Проте в умовах українського законодавства, визначення оптимального 
строку корисного використання для тих чи інших активів стає досить складним 
завданням, зважаючи на численні обмеження та умови, які містять чинні 
регламентації.  

Проблеми обліку основних засобів досліджували українські та зарубіжні 
вчені-економісти: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Н.Г. Виговська, 
М.Я. Дем’яненко, Я.Д. Крупка, М.В. Кужельний, М.С. Пушкар, Ю.Д. Чацкіс, 
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Я.В. Соколов, А.Є. Фукс, Й. Бетге, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перер, Ж. Рішар,    
Е.С. Хендріксен, М.Ф. Ван Бреда та інші. Значну увагу у працях зазначених 
вчених приділено розкриттю сутності основних засобів, документального 
оформлення, проблемам амортизації, ремонту та поліпшення, проте авторами 
не приділено уваги теоретичним та прикладним питанням визначення строків 
корисного використання необоротних активів.  

Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає 
його мету, яка полягає у виокремленні основних теоретичних та окремих 
прикладних засад щодо визначення строків корисного використання 
необоротних активів. 

П(с)БО № 7 «Основні засоби» та М(с)БО № 16 «Основні засоби» 
визначають строк корисного використання (експлуатації) як очікуваний період 
часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися 
підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний 
підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Стандарти бухгалтерського 
обліку зобов’язують при визначенні строку корисного використання об’єкта 
враховувати такі чинники: очікуване використання об’єкта з урахуванням його 
потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що 
передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання 
об’єкта та інші фактори; технічний  або комерційний  знос,  який  виникає  
через  зміни  та вдосконалення  виробництва  або від  зміни  ринкового  попиту  
на вироблені активом продукти чи послуги (тільки згідно М(с)БО №16) [1, 2]. 

Встановлення строку корисної  експлуатації  активу для цілей 
бухгалтерського обліку є виключно предметом професійного судження 
бухгалтера, яке повинно базуватися на очікуваній корисності  активу  для  
підприємства з врахуванням досвіду використання суб’єктом господарювання 
подібних активів [2]. Щоб встановити строк експлуатації для різних видів 
основних засобів, потрібно мати певні технічні навики. Тому такі завдання 
повинні вирішувати спеціалісти, відповідальні за експлуатацію об’єктів 
(наприклад, інженери) [3]. 

З метою визначення розміру оподатковуваного прибутку амортизація 
об’єкта нараховується протягом строку його корисного використання 
(експлуатації), встановленого платником податків згідно правовстановлюючих 
документів, але не меншого від мінімального допустимого строку корисної 
експлуатації основних засобів, чітко регламентованого для кожної групи 
необоротних активів пунктом 145.1 Податкового кодексу України [3].  

У випадку якщо встановлений на підприємстві для цілей ведення 
бухгалтерського обліку строк корисного використання певного об’єкта є відмінним 
від строку, встановленого для відповідного активу з метою нарахування 
амортизації для визначення розміру оподатковуваного прибутку, то виникають 
податкові різниці, які повинні обліковуватися як окремий об’єкт необоротних 
активів. Громіздкість та  процедурна складність обліку податкових різниць не 
заохочує підприємства дотримуватися норм П(с)БО «Податкові різниці». Наразі 
питання відображення цих різниць у фінансовій звітності підприємств є лише 
правом, а не обов’язком суб’єкта господарювання.  
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На практиці керівництву підприємства простіше керуватися строками, 
визначеними у Податковому кодексі України. Таку можливість встановлено у 
п. 26 П(С)БО 7, яким передбачено, що  «Нарахування амортизації може 
здійснюватися з урахуванням мінімально допустимих строків корисного 
використання основних засобів, встановлених податковим законодавством 
(крім випадку застосування виробничого методу)» [3]. 

Строк корисного використання об’єкта необоротних активів 
закріплюється підприємством/установою у розпорядчому документі під час 
зарахування його на баланс та визнання активом [1]. 

За результатами дослідження виокремлено основні теоретичні засади та 
наведено окремі прикладні рішення щодо визначення строків корисного 
використання необоротних активів з метою їх повного, об’єктивного та 
достовірного відображення у звітності підприємства.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА АУДИТА ПРИ СОВМЕЩЕНИИ 
ПРОВЕРКИ РОССИЙСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ И 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Философское определение деятельности как особой формы активности, 
присущей человеку и имеющей своим содержанием целесообразное изменение 
внешнего мира, может быть отнесено и к аудиторской деятельности, 
являющейся видом деятельности человека, направленной на снижение 
информационного риска финансовой отчетности. Известно, что на качестве 
результата деятельности человека напрямую сказываются «качества личности 
(профессионализм, ответственность и т.д.) в совокупности с потребностями и 
мотивами, а также совершенством орудий труда» [2, с. 254]. Аудит относят к  
интеллектуальным видам деятельности, а поскольку носителем 
интеллектуальной составляющей является человек, то человеческий фактор 
следует признать одним из основных факторов, обеспечивающих качество 
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аудита. Однако нельзя при этом недооценивать «орудия труда», которыми в 
аудите можно признать техническое, компьютерное обеспечение.  

Качество аудита напрямую связывают с соблюдением требований закона 
об аудите, стандартов и кодекса профессиональной этики аудиторов. 
Свидетельством о выполнении установленных требований является 
аудиторское заключение, выданное по установленной форме и содержанием не 
противоречащим выводам, сделанным аудитором, и собранным аудиторским 
доказательствам, и рабочая документация аудитора, оформленная надлежащим 
образом, аккумулирующая в себе проведенные аудиторские процедуры и 
полученные в результате их выполнения аудиторские доказательства. На 
качество, как и на эффективность аудита, хотя и разнонаправлено, оказывают 
непосредственное влияние оценка аудиторского риска и определение уровня 
существенности, примененный метод исследования. Например, для достижения 
лучшего качества проверки аудиторский риск следует определить выше, 
снизить уровень существенности, аудиторских процедур назначить больше, 
таким образом, увеличивая объем аудита. Однако подобные действия ведут к 
увеличению затрат на аудиторскую проверку и снижению ее рентабельности. 
Задача аудитора найти «золотую середину», оптимальное соотношение для 
достижения цели аудита с наименьшими затратами. В решении данной задачи 
аудитор опирается с одной стороны на принципы, закрепленные в стандартах 
аудита, а с другой стороны он полагается на профессиональное суждение. 
Таким образом, качество аудиторских стандартов и профессиональная 
компетентность аудитора обеспечивают качество аудита, что подтверждает 
мнение Дефлиз Ф.Л., Дженик Г.Р., О’Рейлли В.М., Хирш М.Б., которые под 
качеством аудита понимали профессиональную компетентность и соответствие 
профессиональным стандартам при составлении аудиторского заключения [3, 
с.71]. 

Суйц В.П. и Смирнов Н.Б. также приводят среди факторов, которые 
обеспечивают высокое качество аудита обучение и переподготовку аудиторов, 
кроме того, обращают внимание на разработку и совершенствование 
аудиторских стандартов, а также разработку «эффективной системы контроля 
качества внутри аудиторской фирмы» и «наличие жесткой системы внешного 
контроля качества» [4, с. 47]. 

Почти аналогичные факторы приводит Булгакова Л.И. выделяя 
следующие «правовые гарантии качества аудита: аттестация аудиторов, 
организация их обучения и повышения квалификации; лицензирование 
аудиторской деятельности; конкурсный отбор специалистов для проведения 
обязательного аудита, страхование ответственности за нарушение договорных 
обязательств; установление единых требований к проведению аудиторской 
проверки; система контроля за качеством аудита» [1, с. 4-5]. 

Вопросам контроля качества аудиторской деятельности уделялось много 
внимания и законодателем (регулятором) и профессиональным сообществом, 
поскольку именно контроль согласно теории управления обеспечивает 
достижение поставленных целей.  
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Совмещение аудитов отчетности, составленной по РСБУ, и 
консолидированной отчетности, для реализации в аудиторской организации 
при проведении аудита финансовой отчетности компаний, входящих в группу, 
и консолидированной отчетности этой же группы предполагает использование 
аудиторских доказательств, полученных при выполнении аудиторских 
процедур в ходе аудита российской отчетности, в целях проведения аудита 
консолидированной отчетности. Таким образом, аудиторские процедуры 
проводятся один раз, а полученный результат используется при формировании 
мнения аудитора по отчетности одного и второго вида. Описанная модель 
предполагает наличие в аудиторской организации отдела по аудиту российской 
отчетности компаний и отдела по аудиту международной отчетности. Следует 
различать рабочие группы аудиторов, назначенные для выполнения каждого 
задания. В случае когда, аудиторы, проверяющие российскую отчетность 
компаний группы, включаются в состав рабочей группы, аудирующей 
консолидированную отчетность, они участвуют в формировании мнения 
каждого вида отчетности. В такой ситуации возможно возникновение угрозы 
самоконтроля, так как при анализе полученных дополнительных аудиторских 
доказательств могут быть обнаружены, например, не выявленные ошибки в 
российской отчетности, пропущенные аудитором. В целях снижения угрозы 
самоконтроля при планировании аудита, целесообразно обеспечить 
дополнительный контроль при оценке трансформационных корректировок и 
сопоставлении выявленных отклонений в российской отчетности компаний и 
консолидированной отчетности группы, реализуемый путем распределения 
функций между участниками рабочей группы, в рамках надзора, обзорной 
проверки.  

Аудит консолидированной отчетности имеет свои особенности, 
обусловленные специальными аудиторскими стандартами2. Процесс 
совмещения аудитов российской отчетности компаний, входящих в группу и 
консолидированной отчетности той же группы, требует методологической 
проработки и разработки специальных принципов и процедур, которые 
закрепляются во внутреннем регламентирующем документе, в котором также 
целесообразно закрепить специфические области, требующие проведения 
контрольных процедур, а также саму методику совмещения аудитов 
российской отчетности компаний, входящих в группы и консолидированной 
отчетности той же группы (табл. 1). 

Качество аудита при совмещении проверок отчетности по РСБУ и 
консолидированной финансовой отчетности, обеспечивается, во-первых, 
профессиональной компетенцией аудиторов, во-вторых, качеством 
разработанных внутрифирменных регламентов в отношении методологии 
аудита и контроля качества, и, в-третьих, соблюдением аудиторских стандартов 
и внутрифирменных регламентов. 
                                                 
2 Международный стандарт аудита ISA 600 «Special considerations-audits of group financial statements (including 
the work of component auditors)» (Особенности аудита консолидированной финансовой отчетности, включая 
работу другого аудитора), федеральный стандарт П(С)АД 28 «Использование результатов работы другого 
аудитора», принятый Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 №523. 



 189

Таблица 1 
Области и задачи контроля качества при совмещении аудита отчетности по 

РСБУ и консолидированной финансовой отчетности (КФО) 
Область контроля Задачи 

Оценка рисков 
Оценка рисков при аудите российской отчетности компаний должна 
согласовываться и не противоречить оцененным рискам 
консолидированной отчетности.  

Определение уровня 
существенности 

Уровень существенности и уровень точности устанавливается для 
российской отчетности каждой компании группы, а также для 
консолидированной отчетности в целом и в отношении каждой 
компании группы (компонента). Определенные уровни 
существенности должны быть рассчитаны в соответствии с 
действующими аудиторскими стандартами, включая 
внутрифирменные стандарты аудита, и быть  адекватными.    

Выполнение общего 
плана и программы 
аудита  

Общие планы аудитов должны содержать информацию о тех 
областях, в которых будет проведено совмещение, а программы 
аудитов предусматривать конкретные аудиторские процедуры, 
реализующие такое совмещение. Аудиторские процедуры должны 
быть проведены по определенным областям учета и группам 
операций.  

Документирование  

Рабочие документы, подготовленные группой аудиторов российской 
отчетности компаний, должны включать разделы, содержащие 
проведенные аудиторские процедуры и полученные доказательства 
о подтверждении отдельных предпосылок по виду активов и 
обязательств, которые подлежат использованию для аудита 
консолидированной отчетности.  
Рабочие документы аудиторов, подтверждающих КФО, должны 
содержать аудиторские доказательства в отношении оставшихся не 
подтвержденными предпосылок подготовки отчетности. В рабочих 
документах аудиторов консолидированной отчетности  делаются 
соответствующие ссылки на используемые рабочие документы, 
подготовленные аудиторами российской отчетности. 

Соблюдение 
этических норм о 
конфиденциальности 
и требования 
независимости 

Все члены рабочих групп, участвующих в проекте совмещения 
аудитов российской и консолидированной отчетности обязаны 
соблюдать независимость и конфиденциальность в отношении  
отдельной компании и группы в целом, что подтверждается 
соответствующим внутренним стандартам аудиторской организации 
документом.    

События после 
отчетной даты 

В случае если аудиторское заключение по консолидированной 
отчетности выдается позже аудиторских заключений по российской 
отчетности, то аудиторами консолидированной отчетности 
дополнительно должны быть рассмотрены события, которые 
произошли в деятельности группы в образовавшийся временной 
промежуток. 

Формирование и 
хранение рабочих 
документов   

По аудиторским проверкам должны быть сформированы 
постоянные и переменные папки по каждой компании в отдельности 
и по группе в целом.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЙ  
 

Стійкий розвиток компаній – основа реформування вітчизняної 
економіки. Посилення гуманітарної спрямованості економічного розвитку 
обумовлює поступову соціалізацію бізнесу. Пріоритетність соціальної 
відповідальності бізнесу в глобальному аспекті викликана підвищенням 
значущості нематеріальних чинників економічного зростання, пов'язаних з 
розвитком людського потенціалу. Саме ця обставина задає економічні 
імперативи соціалізації бізнесу. Компанії, реагуючи на нові виклики, вимушені 
враховувати в своїй діяльності, окрім економічного аспекту, вимоги 
соціального і екологічного характеру з боку стейкхолдерів. З метою підтримки 
цих процесів були розроблені ряд міжнародних стандартів, спрямованих на 
структуризацію підходів і вимог до забезпечення соціальної відповідальності 
(АА 1000 та ISO 26000) і формування соціальної звітності (GRI).  

З 2005 р. в мережі Глобального договору ООН зарєєстровано більше 140 
українських організацій, з них 60% – комерційних, 20% – неурядових і 20% – 
академічних асоціацій та інших організацій [1, с. 21]. В 2010 році в Україні 
було випущено 56 соціальних звітів. За 2011 кількість нефінансових звітів  
значно зменшилась – 15 звітів [5]. У 2012 році в Україні майже вдвічі 
збільшилась кількість нефінансових звітів компаній - 35 звітів [4,  с. 22]. В той 
же час, за результатами дослідження Центру Хозер (Hauser Center) для 
некомерційних організацій при Гарвардському університеті все більша 
кількість компаній в світі готують нефінансові звіти: якщо в 1992 році таких 
звітів було близько 100, то в 2010 р. – більше 3 тисяч [2, с. 69]. 

Формування на сучасному етапі нової теорії корпоративного управління, 
що базується на ідеології успішного розвитку, інтеграції інтересів корпорацій із 
загальнонаціональними соціально-економічними інтересами, вимагає 
реформування методології складання корпоративної звітності. Необхідно 
створити єдину концепцію корпоративної звітності, яка була б структурована 
навколо стратегічних завдань організації, її моделі бізнесу і управління.  

Корпоративна соціальна звітність є систематизацією і публікацією тих 
кроків, які були реалізовані соціально відповідальною компанією протягом 
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звітного періоду. Вона є інструментом формування і коректування стратегії 
компанії відповідно до очікувань стейкхолдерів щодо стійкості бізнесу в 
довгостроковій перспективі. Основне призначення корпоративного соціального 
звіту – інформування акціонерів, співробітників, партнерів, клієнтів, 
суспільства, про реалізацію стратегічних цілей у напрямі досягнення 
економічної стійкості, соціальної стабільності і екологічної безпеки 
виробництва. Крім того, корпоративна соціальна звітність є інструментом 
самооцінки діяльності компанії, що дозволяє вести діалог із зацікавленими 
сторонами та отримувати додаткові конкурентні переваги. 

Реалізація концепції інтегрованої корпоративної звітності потребує 
уточнення нормативних правових документів і локальних актів, застосування 
яких носить обов'язковий характер, зокрема: «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затверджене Рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591, 
«Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку 
України», затверджене Рішенням ДКЦПФР від 24 травня 2001 р. N 173, 
«Концепція розкриття інформації на фондовому ринку України», схвалена 
рішенням ДКЦПФР від 13.07.2006 №570. 

Інтеграція міжнародних стандартів корпоративної соціальної 
відповідальності в систему стратегічного управління компанією дає позитивний 
ефект за рахунок регулярного моніторингу діяльності компанії. Інтегрована 
звітність по стійкому розвитку включає економічні, екологічні та соціальні 
показники результативності, які формуються на стадії стратегічного і 
оперативного планування. Вона передбачає об'єднання фінансових і 
нефінансових звітів в єдину модель, що дозволить підвищити її транспарентність 
і верифікованість, якість зовнішнього і внутрішнього аудиту і забезпечить 
виконання зобов'язань по підзвітності організації її стейкхолдерам. Порядок 
розкриття інформації носить добровільний характер і залежить від розуміння і 
зацікавленості компанії в дотриманні міжнародних і вітчизняних стандартів по 
розкриттю інформації і взаємодії зі своїми стейкхолдерами. 

Структура і зміст інтегрованої корпоративної звітності передбачають 
включення в її склад всіх видів звітів (фінансових і нефінансових) відповідно 
до обов'язкових і добровільних правил, норм і стандартів розкриття інформації. 
На даний момент соціальних звітів складаються в одному з наступних варіантів 
на вибір компанії: соціальні звіти, звіти про стійкий розвиток, екологічні звіти, 
інтегрований звіт. В Україні лише 5 компаній (СКМ, Оболонь, «Ernst&Young», 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», Platinum Bank) готують звіти по системі GRI3, 
інші компанії  використовують такі форми як звіт з прогресу, соціальний звіт, 
звіт про корпоративну відповідальність, екологічний звіт (табл. 1). 

Центр «Розвиток КСВ» оцінив за Індексом прозорості сайти компаній, що 
увійшли до списку 100 найбільших компаній України [3, c. 6]. За результатами 
оцінювання найбільш інформативним та прозорим сайтом із надання 
інформації про корпоративну соціальну відповідальність в Україні 2012 
визнано сайт компанії Систем Кепітал Менеджмент (СКМ), котра отримала 147 
балів (73% розкриття інформації). 
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Таблиця 1 
Види нефінансових звітів, опублікованих компаніями України в 2011-2012 рр. 

Вид звіту Компанія 

Звіт про сталий розвиток (GRI3) 
ПФГ «Систем Кепітал Менеджмент», ЗАТ 
«Оболонь», Ernst & Young Україна, АрселорМіттал 
Кривий Ріг, Платинум Банк 

Звіт про сталий розвиток (АA1000, 
Глобальний Договір ООН) 

«Бритіш Американ Табакко Україна», 
Knaufinsulation, МЕТРО Кеш енд Кері Україна,  
Компанія «Монсанто», «Інтерпайп» 

Звіт з прогресу «Астарта-Київ», Галнафтогаз, Фокстрот, ТОВ 
«ВіДі Груп», Компанія «Вітмарк-Україна 

Звіт про соціальну відповідальність, 
соціальний звіт   

Київстар, «Астеліт» (оператор life:), «Кока-кола 
Україна», Carlsberg Ukraine 

Звіт про корпоративну 
відповідальність Компанія «Делойт», Ernst & Young Україна 

Нефінансовий звіт ВОЛЯ 
Звіт про результати Агропромхолдинг, КПМГ Україна 
Екологічний звіт Nemiroff Україна 

Джерело: складено автором на основі даних офіційних сайтів компаній 
 

Середній рівень відкритості компаній України склав 14%. Даний 
показник критично низький і свідчить про те, що сайти компаній не надають 
достатньо інформації, в тому числі у сфері корпоративної соціальної 
відповідальності, для своїх стейкхолдерів. Друга причина – малий відсоток 
компаній, які готують нефінансову звітність, оскільки саме цей критерій все ж 
таки має найбільшу вагу в Індексі. Проте, як показало дослідження, лише 9 
компаній зі 100 готують нефінансові звіти. 

Формування і представлення соціальної звітності вітчизняними 
компаніями здійснюються виходячи з думки і бачення власників, топ-
менеджменту і співробітників, періодичність публікації соціальних звітів 
визначається компаніями самостійно. Нерозробленість методологічного 
інструментарію є наслідком різноманітності звітів. В результаті соціальна 
звітність компаній має різне наповнення, формат і структуру. Вирішення цих 
проблем можливо за умови створення в Україні відповідної нормативно-
правової бази корпоративної соціальної звітності. Для впровадження звітності 
про стійкий розвиток необхідно мати власний інструментарій, що відповідає 
стандарту GRI і відображає національні особливості.  

Перевірка якості соціальної звітності здійснюється незалежним аудитом. 
На сьогодні предмет соціального аудиту обмежений контролем дотримання 
трудового законодавства. Комплексний підхід до аудиторської перевірки 
соціальної відповідальності і соціальної звітності передбачає дворівневу 
систему внутрішнього і зовнішнього аудиторського контролю. Метою 
зовнішньої верифікації КСВ є висловлювання незалежної думки про 
відповідність діяльності та звітності компанії принципам соціально 
відповідального ведення бізнесу, визначених Глобальним договором ООН і 
стандартами АА 1000 і GRI. Базовими елементами аудиторської перевірки КСВ 
є фінансовий аудит, аудит господарської діяльності та стратегічний аудит. 
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Стратегічний аудит охоплює комплекс експертно-аналітичних і контрольних 
заходів, що дозволяють оцінити ефективність використання ресурсів для 
досягнення стратегічних цілей компанії.  

Нова ідеологія корпоративної звітності визначає необхідність 
реформування обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління, 
формування системи бухгалтерського обліку, яка надає релевантну і адекватну 
інформацію для складання інтегрованої звітності. Для вирішення цього 
завдання необхідно: розробка внутрішньокорпоративного стандарту розкриття 
інформації; уточнення структури аналітичних рахунків в обліку і форм 
управлінської звітності, які відображають інформацію, необхідну для 
формування нефінансової звітності; розробка регламенту моніторингу 
інформації інтегрованої корпоративної звітності; розробка і включення в 
облікову політику форм нефінансової звітності для стейкхолдерів у 
відповідності з вимогами вітчизняних і міжнародних стандартів. 

 
Література   

1. Гарбенчуте Л. Корпоративная социальная отчетность в Украине // Финансы для 
бизнеса. – Вип. 4. – 2010. – с. 20-21. 

2. Давидюк Т.В. Конвергенція фінансової звітності та звітності в області стійкого 
розвитку: перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній // 
Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – С. 69-73. 

3. Індекс прозорості компаній. – К.: Seven Color, 2012 – 28 с. 
4. Розвиток КСВ в Україні у 2012 році. Прогнози на 2013 рік - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.csr-ukraine.org/userfiles/file/zvit-last-2_(4).pdf 
5. Тенденции: что движет, а что тормозит КСО в Украине - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://svb.org.ua/reviews/tendentsii-chto-dvizhet-chto-tormozit-kso-v-
ukraine. 

 
Кулик В.А. 
к.е.н., доцент, 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: 
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

 
Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить про те, що 

важливою складовою загального механізму управління господарською 
діяльністю підприємств є уміло сформоване інформаційне забезпечення 
прийняття рішень на підприємстві, складовою якого є облікова політика 
підприємства. Облікова політика визначає ідеологію господарювання 
підприємства на тривалий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних 
функцій в управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, 
що відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу 
систему до умов зовнішнього середовища, знизити економічний ризик і 
добитися успіхів в конкурентній боротьбі. 
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Прийняття обґрунтованих економічних рішень можливе лише за 
допомогою релевантної інформації, яка об’єктивно відображає економічну 
ситуацію, що склалася на підприємствах. Основною складовою інформаційного 
забезпечення діяльності підприємств є інформація, що накопичується у системі 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності і формується на підставі 
чинного законодавства та обраної підприємством облікової політики.  

Досліджуючи взаємозв’язок облікової політики із системою управління 
підприємством варто пам’ятати, що безпосередньо на самі управлінські 
рішення впливають: масштаби, кількість, структура проблем, які розв’язуються; 
зв’язок між ними; методи управління; організаційні принципи; складність 
управлінської роботи, частина її самостійності та ступінь відповідальності; 
ризикованість рішень, відповідальність суб’єктів й об’єктів управління, а також 
зацікавленість в досягненні мети [1].  

Процес прийняття економічних рішень на основі обліково-звітної 
інформації, сформованої на підставі обраної підприємством облікової політики 
зумовлений взаємоузгодженістю функцій менеджменту, етапів процесу 
прийняття рішень зі складовими облікової політики підприємства (рис. 1). 

Управлінську систему підприємства необхідно розглядати як динамічний 
процес, бо її форми, методи і функції перебувають під впливом багатьох 
факторів, як зовнішнього так і внутрішнього характеру, що впливають 
безпосередньо на ефективність діяльності підприємства. Виходячи з того, що 
облік є складовою інформаційного забезпечення управління, тобто одним із 
способів досягнення поставлених цілей перед керованою системою та 
використання під час планування, прогнозування, організація, регулювання, 
мотивація, контроль, аналіз, оцінювання та прийняття рішення, можна 
стверджувати, що за допомогою облікової політики можна безпосередньо 
впливати на процес управління підприємством [2, c. 8]. 

Облікова політика як складова обліку має за мету створення 
інформаційних передумов та реальних можливостей для цілеспрямованого 
здійснення інших функцій управління – планування, контролю, аналізу, 
регулювання, стимулювання. Вони виконуються в певній логічній 
послідовності, що зумовлено змістом і стадійністю сукупного управлінського 
процесу, його технологією. 

Таким чином, інформація фінансової звітності як результату застосування 
облікової політики, з одного боку, є наслідком ефективної чи неефективної 
діяльності, а з іншого – значною мірою залежить від того, на скільки вдало 
обрана облікова політика, та якою є мета її формування. Виходячи з цього, 
необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб облікова політика була 
дієвим важелем впливу на досягнення стратегії розвитку підприємства, 
бухгалтерський облік був активним учасником функціонування підприємства 
та елементом системи його управління, а також забезпечував користувачів 
достовірною та неупередженою інформацією про стан та результати діяльності 
підприємства. 
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Рис. 1. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень 
 
 Охарактеризуємо види політик, що здійснюються на підприємстві на 

підставі інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 
сформованої на підставі обраної підприємством облікової політики. 

Амортизаційна політика – це управління процесом відтворення основного 
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розв’язуються 

Ризикованість рішень, відповідальність 
суб’єктів й об’єктів управління, 
зацікавленість в досягненні мети 

Зв’язок між 
управлінськими 
рішеннями різних 

рівнів 

Методи управління 
та організаційні 

принципи 

Складність управлінської 
роботи, частина її 

самостійності та ступінь 
відповідальності

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських 

рішень (у тому числі облікова політика підприємства) 

Управління підприємством 

Функції управління 

Планування Організація Координація Мотивація Контроль 

Управлінські рішення 

Довгострокові Середньострокові Поточні 

Види політик, що здійснюються у процесі прийняття рішень на підприємстві 

Амортизаційна Дивідендна Маркетингово-
збутова 

Фінансова Цінова 
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продуктивності праці і зниження собівартості продукції, максимізацію 
прибутку і активізацію інвестиційної діяльності підприємств. Складові 
амортизаційної політики пов’язані із обліковою політикою підприємства та 
відображаються у розпорядчому документі про облікову політику. 

Дивідендна політика підприємства - це сукупність стратегічних і 
поточних рішень щодо розподілу результатів діяльності акціонерного 
підприємства. В цілому дивідендну політику можна трактувати як сукупність 
заходів, щодо розподілу чистого прибутку на зарезервовану та споживчу 
частини [3]. Підприємства, що не відносяться до державного та комунального 
секторів економіки напрями розподілу прибутку наводять у розпорядчому 
документі про облікову політику. 

Використання елементів облікової політики при формуванні 
маркетингово-збутової політики передбачає формування релевантної 
інформації для управління реалізацією продукції. При формуванні облікової 
політики підприємства із врахуванням обліку маркетингово-збутових витрат у 
розпорядчому документі доцільно виокремлювати наступні елементи облікової 
політики: спосіб обліку витрат, перелік статей витрат, поділ витрат на постійні 
та змінні, спосіб розподілу витрат між об’єктами калькулювання, визначення 
субрахунків для обліку витрат у робочому плані рахунків [4, с. 56]. 

Фінансова політика підприємства поділяється на політику управління 
активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими 
ризиками, політику антикризового фінансового управління [17, с. 90]. 
Особливості формування обліково-звітної інформації щодо представлених 
об’єктів у межах конкретних елементів облікової політики щодо активів, 
власного капіталу та (або) зобов’язань відображаються у розпорядчому 
документі про облікову політику підприємства. 

Основними елементами цінової політики підприємства є цілі формування 
цінової політики та методи ціноутворення. Цілі цінової політики можна 
розподілити на групи: цілі, орієнтовані на збут; цілі орієнтовані на прибуток; 
цілі, орієнтовані на існуюче положення на ринку. Витратні методи 
ціноутворення відноситься до елементів облікової політики щодо витрат, один 
із них, обраний підприємством, відображається у розпорядчому документі про 
облікову політику. 

Отже, одним із чинників підвищення ефективності системи управління 
підприємства є удосконалення інформаційного забезпечення прийняття 
управлінських рішень шляхом узгодження стратегії розвитку підприємства із 
його обліковою політикою. 
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ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА (МСА) 

 
Международные стандарты аудита (МСА) – это документы, содержащие 

единые требования, при соблюдении которых обеспечивается 
соответствующий уровень качества аудита и сопутствующих аудиту услуг. 
МСА не являются нормативными документами, а представляют рекомендации 
для создания национальных стандартов аудита и сопутствующих услуг.  

МСА выпускает Международная федерация бухгалтеров (IFAC), которая 
была создана в 1977 году. В Международную федерацию бухгалтеров  входит  
157 членов из 123 стран мира, представляющих более 2,5 млн. бухгалтеров и 
аудиторов. В составе МФБ действует Совет по стандартам в области 
аудиторской деятельности, который разрабатывает стандарты и положения в 
отношении аудита и сопутствующих аудиту услуг [1, с. 15]. 

Международная федерация бухгалтеров признает существование 
национальных стандартов аудита, поскольку МСА не могут учесть все 
национальные особенности аудита разных стран. Если положения 
национальных стандартов соответствуют МСА, то услуги аудиторов, оказанные 
с соблюдением таких национальных стандартов, автоматически 
приравниваются к аудиту, проведенному в соответствии с МСА [2, с. 124].  

Потребность в МСА возрастает с каждым годом, так как в мире 
существует тенденция интеграции стран в мировую экономику. 

В соответствии с МСА до начала проведения аудита необходимо 
осуществить его планирование. Планирование аудита проводится в 
соответствии МСА 210 «Согласование условий соглашений по аудиту», МСА 
300 «Планирование аудита финансовой отчетности», МСА 315 «Понимание 
деятельности и оценка рисков», МСА 320 «Существенность в аудите», МСА 
330 «Действия аудитора в отношении оцененных рисков». 

Планирование аудита должно осуществляться в следующей 
последовательности. 

1) Предварительное знакомство с потенциальным клиентом 
(осуществляется для оценки возможного проведения аудита). 

2) Согласование условий соглашений по аудиту (необходимо для 
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установления взаимоотношений аудиторской организации и аудируемого 
лица). 

3) Оценка системы внутреннего контроля (осуществляется для выявления 
«узких мест» в системе внутреннего контроля). 

4) Оценка аудиторского риска (ожидаемой ошибки) и уровня 
существенности (допустимой ошибки). 

5) Подготовка общего плана и программы аудита (основывается на 
предварительных данных об организации и оценке системы внутреннего 
контроля). 

В ходе предварительного знакомства с организацией аудитор должен 
ознакомиться с ее бизнесом, то есть получить общее знание экономики и той 
отрасли, в которой организация ведет хозяйственную деятельность.   

Получить знания о бизнесе потенциального клиента аудитор может из 
следующих источников: беседы с сотрудниками, внутренними аудиторами, 
заказчиками, поставщиками, конкурентами; публикации об отрасли; посещение 
административных и производственных помещений; документы по различным 
вопросам и др. 

Для приобретения знаний о бизнесе организации аудитору необходимо в 
частности изучить: рынок и конкуренцию, цикличность или сезонность 
производства, изменения в технологии производства, форму и структуру 
собственности, источники финансирования, ассортимент выпускаемой 
продукции и рынки сбыта, внутренние нормативные акты, наличие внутреннего 
аудита, основные финансово-экономические показатели деятельности 
организации и др. 

После принятия решения о проведении аудита составляется письмо-
обязательство о проведении аудита и отправляется руководству организации. 

Система внутреннего контроля –  это политика и процедуры, принятые 
руководством организации для эффективного ведения финансово-
хозяйственной деятельности. Система внутреннего контроля включает в себя 
контрольную среду и процедуры контроля. 

Контрольная среда – это действия руководства по отношению ко всей 
системе внутреннего контроля. Контрольная среда включает в себя элементы: 
стиль и основные принципы управления организацией; организационная 
структура; применяемые приемы наделения полномочиями и 
ответственностью; кадровая политика. 

Процедуры контроля – конкретные мероприятия, установленные 
руководством и осуществляемые сотрудниками организации. К процедурам 
контроля относятся: контроль над документами и их утверждение; проверка 
арифметической точности записей; ведение и проверка аналитических счетов и 
оборотных ведомостей; подготовка и утверждение отчетов; сравнение данных, 
полученных из внутренних источников, с данными внешних источников; 
проведение инвентаризации имущества; ограничение прямого физического 
доступа к активам организации и бухгалтерским записям.          

Система внутреннего контроля не может быть абсолютно эффективной 
из-за следующих ограничений: затраты, связанные с осуществлением 
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внутреннего контроля, не должны быть выше ожидаемых доходов; ориентация 
большей части средств контроля на текущие хозяйственные операции не 
позволяет эффективно действовать в случае редких хозяйственных операций; 
возможность ошибок и злоупотреблений вследствие человеческого фактора; 
возможность неадекватности контрольных процедур вследствие изменения 
вида деятельности организации.  

Аудитор получает представление о системе внутреннего контроля путем 
опроса сотрудников, аудита документов и записей, наблюдения за 
хозяйственными операциями. 

Аудиторский риск – это вероятность того, что аудитор выразит 
ошибочное мнение в случае, когда в бухгалтерской отчетности содержатся 
существенные ошибки. Аудиторский риск нельзя свести к нулю. Поэтому 
задача аудитора состоит в том, чтобы понизить его до минимума.  

Аудиторский риск состоит из трех компонентов: неотъемлемый риск 
(возможность существенных искажений в сальдо счетов или в оборотах по 
счетам при условии отсутствия соответствующих средств внутреннего 
контроля), риск системы контроля (существенные искажения в сальдо счетов 
или в оборотах по счетам не будут предотвращены, выявлены или 
своевременно исправлены с помощью системы внутреннего контроля), риск 
необнаружения (аудиторские процедуры не позволяют обнаружить искажение в  
сальдо счетов или в оборотах по счетам, которые могут быть существенными). 

Между риском необнаружения и совокупным уровнем неотъемлемого 
риска и риска системы контроля существует обратная зависимость. 

Неотъемлемый риск оценивается на основе профессионального суждения 
аудитора о следующих факторах: честность руководства, его опыт и знания; 
наличие обстоятельств, оказывающих влияние на руководство организации; 
бизнес клиента и отраслевые особенности; наличие необычных и сложных 
хозяйственных операций в конце года. 

Оценка риска системы контроля проводится аудитором после получения 
представления о системе внутреннего контроля организации.  

Риск необнаружения напрямую связан с аудиторскими процедурами по 
существу. С увеличением объема этих процедур достигается снижение риска 
необнаружения до низкого  уровня.  

Уровень существенности – это максимально допустимое искажение 
данных бухгалтерской отчетности, которое не оказывает влияние на качество 
решений, принимаемых  квалифицированными пользователями на основе 
анализа этой отчетности. Оценка существенности является предметом 
профессионального суждения аудитора.  Аудитор должен установить уровень 
существенности для бухгалтерской отчетности в целом, для отдельных сальдо 
счетов и для отдельных оборотов по счетам [3, с. 56]. 

Между уровнем существенности и аудиторским риском существует 
обратная зависимость, то есть чем выше уровень существенности ошибок, тем 
ниже риск выдачи неверного аудиторского заключения.  

На завершающем этапе планирования аудитор приступает к подготовке 
общего плана аудита, в котором необходимо отразить и те вопросы, которые 
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уже изучены: знание бизнеса клиента, понимание системы внутреннего 
контроля, оценка аудиторского риска и уровня существенности, сроки и объем 
аудиторских процедур, потребность в аудиторах и других специалистах, а 
также контроль их работы. Развитием общего плана аудита является программа 
аудита. Программа аудита – это набор подробных инструкций для аудиторов и 
средство контроля выполнения ими работ. 

Планирование должно осуществлять на протяжении всего аудита, то есть 
основные положения общего плана и программы аудита должны 
пересматриваться по мере необходимости.  Причины изменений следует 
документировать. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БЕЗОПЛАТНОГО ОТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
Тенденції розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються 

високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на користь сфери 
послуг, загостренням конкурентної боротьби між підприємствами готельного 
господарства. 

Об’єднуючись в готельні мережі, готельні господарства між собою 
здійснюють безоплатну передачу основних засобів від одного готелю до 
іншого. В основному це відбувається, коли готель приймає рішення про 
модернізацію або заміну обладнання, наприклад, з метою підвищення категорії, 
та здійснює придбання нових основних засобів. Обладнання, яке було в 
експлуатації, знаходиться в гарному стані та відповідає всім вимогам і нормам, 
може безоплатно передаватися іншому готелю нижчої категорії, який належить 
до мережі. Згідно з п.10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 
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«Основні засоби» [1], у бухгалтерському обліку первісна вартість безоплатно 
отриманого об’єкта основних засобів – це справедлива вартість на дату 
отримання такого об’єкта, збільшена на вартість витрат, пов’язаних з його 
придбанням. Також необхідно керуватись вимогами Положення (стандартом) 
бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств». Крім справедливої 
вартості, до первісної вартості безоплатно отриманого об’єкта основних засобів 
включаються витрати, пов’язані з виплатою обов’язкових податків і зборів, 
витратами на доставку і доведення об’єкта до робочого стану [2].  

Безоплатне отримання об’єктів основних засобів з метою бухгалтерського 
обліку розглядається як збільшення додаткового капіталу, причому на суму, яка 
дорівнює справедливій вартості безоплатно отриманого об’єкта основних 
засобів, без урахування інших додаткових платежів і витрат, пов’язаних з 
доведенням об’єкта до робочого стану [2]. Справедлива вартість безоплатно 
отриманих об’єктів відображається за дебетом відповідного субрахунку 
рахунку 10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи». 
Збільшення додаткового капіталу відображається за кредитом субрахунку 424 
«Безоплатно одержані необоротні активи». Додаткові витрати (на нотаріально 
засвідчене посвідчення договору дарування, на доставку, монтаж, 
налагодження та інші витрати, пов’язані з доведенням безоплатно отриманого 
об’єкта до стану, придатного для експлуатації) акумулюються на рахунку 15 
«Капітальні інвестиції» і списуються в дебет рахунків 10 «Основні засоби» та 
11 «Інші необоротні матеріальні активи». Вартість об’єкта амортизується, 
одночасно з нарахуванням амортизації зменшується залишок на субрахунку 424 
та визначається дохід, відображений за кредитом субрахунку 745 «Дохід від 
безоплатно одержаних активів». Сума доходу дорівнює тій частині суми 
амортизації, яку обчислено, виходячи із справедливої вартості об’єкта (без 
урахування додаткових витрат).  

Облік безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів 
регулюється статтею 136 Податкового кодексу України, згідно з якою для 
визначення об’єкта оподаткування дохід від безоплатно отриманих 
необоротних матеріальних активів не враховується в податковому періоді їх 
отримання. Однак надалі, після введення об’єктів в експлуатацію, під час 
нарахування амортизації в бухгалтерському обліку одночасно з її нарахуванням 
та пропорційно нарахованій сумі визнається дохід, який підлягає 
оподаткуванню [3].  

Доходи за безоплатно отриманими об’єктами, зазначеними в п.17 статті 
137 Податкового кодексу України, визначаються за своїми правилами. А 
основні засоби готелів, що є об’єктами житлово-комунального призначення 
державної власності, які перебувають на балансі платника податків, не 
визнаються безоплатно отриманими за ст. 137 Податкового кодексу України 
[3].  

Об’єднання готелів у мережі, згідно з ст. 59 Господарського кодексу 
України від 16.01.2003 р. №436-IV, є одним із видів реорганізації підприємств 
[4]. При приєднанні одного або декількох об’єктів господарювання до іншого, 
до нього переходять всі майнові права й обов’язки приєднаних суб’єктів 
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господарювання. Об’єднання підприємств готельного господарства 
проводиться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 19 «Об’єднання підприємств» [2], встановлених для обліку злиття 
підприємств. Згідно з даними нормами, процедура приєднання підприємства в 
бухгалтерському обліку здійснюється шляхом приєднання показників 
передаточного балансу готелю, що приєднується, до показників балансу 
готелю, до якого приєднуються, з формуванням балансу об’єднаного 
підприємства. За розглянутою схемою основні засоби готелю, що приєднується, 
визначаються за балансовою вартістю.  

Процес безоплатного отримання основних засобів готельного 
господарства займає важливе місце в структурі їх життєвого циклу, тому 
організація обліку пов’язана із вищезазначеними господарськими операціями, 
повинна бути чітко оформлена документально, відображена в системі рахунків 
бухгалтерського обліку та доречно представлена у фінансовій звітності. Саме 
цей етап пов'язаний із подальшим напрямком використання основних засобів у 
готельному господарстві. 
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CONTROL STAGES OF FINANCIAL STATEMENT CLOSING PROCESS 

IN ENERGY BUSINESS 
 

Financial reporting requirements come from a variety of sources and are both 
complex, and ever-changing. Regulatory scrutiny has never been higher-especially as 
a result of the Sarbanes-Oxley Act (SOX) in the United States and International 
Financial Reporting Standards (IFRS 2005) in Europe.  

Today, world community work due to Sarbanes-Oxley Act (SOX), referral to 
the protection of the rights of investors [1, 2]. Sarbanes-Oxley Act applies to all (for 
non-American too) companies, whose stocks are presented at American stock market 
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from June 2005. Nowadays, applying SOX is world-wide practice. A lot of 
companies, particularly Ukrainian, accept SOX for increasing of investment 
attractiveness and for business opportunity at international market. A SOX is a new 
method for risk prevention, which produce a few very important requirements for 
internal control procedures, organization of business processes, particularly for 
management accounting and budgeting.  

Nowadays, the growing numbers of large Ukrainian companies come out to 
international markets. Thus, State Enterprise “NEK “Ukrenergo” provided an auction 
about Ukraine access to intergovernmental electric mains for electrical power export 
in year 2014 [3]. In this case, in national energy companies come into being necessity 
to keep accounting, complete the financial statements, to provide valuation, audit and 
assurance according to international prescriptions and rules. 

International Financial Reporting Standards and International Accounting 
Standards (jointly IFRS) is a most acceptable prescriptions and rules for Ukraine. 
IFRS 1 fixed general ratios for preparation of reporting only (some main accounts, 
statement names, general economic logic of statements, etc.), but doesn`t fixed 
standard reporting form and full list of accounts, as it is due to Ukrainian standards 
P(S)BU. Company can to add a few new significant accounts to statements according 
to occupation and nature of business. Due to this fact and according to IFRS 1, 
Financial Statement Closing Process has a creative character and is a main 
accounting procedure in a company’s financial year.  

The financial periods closing process (from end of the period to documents 
assignment), consolidation and transformation of financial statements in most cases 
aren`t well matched and often require manual intervention. Special relevance of these 
processes for acquiring Ukrainian companies entering to international markets.  

The goal of the report consists in an adaptation of control processes of 
Financial Statement Closing Process for conditions for the activity of the enterprises 
in the energy market.  

Make a point, SOX applying to legislation, which has to regulate finance 
services work, transparency of banking operations and independence of supervisors. 
Particularly noteworthy are the following provisions of the SOX Act. 

The accounting closing process enables businesses to verify the accuracy of 
performance data and ensure conformity with specific regulatory guidelines. These 
include generally accepted accounting principles, or GAAP, and international 
financial reporting standards, or IFRS. U.S. Securities and Exchange Commission 
directives also dictate how companies must go about closing their books and 
preparing financial statements. 

The Financial Statement Close Process (FSCP) has two fundamental purposes:  
1) to ensure all financial transactions were posted properly and  
2) that financials were reported accurately.  
Checklists for the process exist with 120+ detail items which cover a number 

of areas including receivables, payables, inventory, etc.  
With the typical public filing having grown from 10-15 pages to up to 75 the 

effort required to manage and mitigate risks have risen dramatically. 
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Let us consider the Financial Statement Closing Process in energy business 
with corresponding responsible bodies. Control stages are present at the table 1. 

Table 1 
Control stages of Financial Statement Closing Process in energy business 
Stage Essence Responsible body 

Control 1 
The Closing Entries Pack is reviewed in detail in 
combination with a review of a reconciliation file 
(Statutory with Group reporting pack). 

Chief Financial Officer 

Control 2 Trial balance is compared with previous month to 
review all new amendments to the chart of accounts Chief Accountant 

Control 3 

After procedure of General Ledger accounts closure is 
finalized Chief Accountant locks the accounting 
period in General Ledger in accounting system to 
prevent subsequent postings. 

Chief Accountant 

Control 4 
The subledgers are reconciled in accounting system to 
the general ledger and reviewed by the Chief 
Accountant 

Chief Accountant 

Control 5 
Financial reporting pack including input files is 
reviewed by the CFO prior to sending it for further 
review on the group level 

Chief Financial Officer 

Control 6 Semi-annual validation checklist signed and dated as 
evidence of review by CFO Chief Financial Officer 

Control 7 The General Ledger is reviewed on a monthly basis  Chief Accountant 
 
For more understanding stages of Financial Statement Closing Process we have 

examined above listed control stages in all for our opinion details. We have to divide 
stages for too largest logical groups (evaluating the control and evaluating review 
control) with goal to determine evaluation of the effectiveness of the control.  

There are many software products to help with the close process. But, despite 
the fact that companies may have spent millions of dollars on sophisticated Enterprise 
Resource planning (ERP) systems, the use of Microsoft Office products throughout 
the process is still prevalent [4]. 

A correct trial balance clears the way for accurate, complete financial 
statements. These include a statement of financial position, a statement of profit and 
loss, a statement of shareholders' equity and a statement of cash flows. Due to this, 
alight control system of financial statement closing process opening up new vistas in 
Ukrainian energy business, first off all for companies, who plan to become full 
players in the international market.  
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ОСОБЕННОСТИ  УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПО СИСТЕМЕ 

СВОЕВРЕМЕННЫХ ПОСТАВОК 
 

Создание эффективного рыночно ориентированного корпоративного 
менеджмента требует постоянного совершенствования и внедрения 
принципиально новых инструментов, а, следовательно, и современных методов, 
применяемых в управленческом учете с целью информационного обеспечения 
процесса принятия решений. Одним из таких методов управления 
предприятием, материально-производственными запасами (МПЗ), 
калькулирования себестоимости является система своевременных поставок 
(«точно в срок»), которая, действуя в сочетании с традиционными методами, 
позволяет обеспечить преимущества и ключевые факторы успеха компании с 
целью выживания в период происходящих в мире экономических и 
политических перемен. 

Рациональная система закупок и управления материальными ресурсами 
является важнейшим направлением деятельности в большинстве 
производственных компаний. Надлежащее управление запасами 
предусматривает тесное взаимодействие между отделами снабжения, продаж, 
производством, коммерческой службой, службой клиентов и финансовым 
отделом. Обычно отдел продаж первым реагирует на изменение спроса; эти 
изменения должны быть сразу учтены при составлении плана закупок и 
производственного плана. Недостаток взаимодействия между различными 
службами компании, ошибочные прогнозы объемов продаж, а также оба эти 
фактора вместе могут привести к серьезным последствиям для предприятия [2; 
с. 194]. 

Первыми свою способность эффективно управлять производственными 
системами показали японские компании. В значительной степени их успех 
можно объяснить использованием системы управления запасами «точно в 
срок». У истока этого подхода лежит особенность менталитета Японии, где из-
за высокой плотности населения и нехватки ресурсов стало привычными 
бережливое отношение к вещам. Так же это связано с относительно высокой 
стоимостью капитала и площадей в Японии, что заставляет японские компании 
сводить МПЗ к минимуму.  

Для внедрения новой модели была проделана огромная работа по 
интеграции системы управления МПЗ с философией бизнеса японских 
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компаний, которая основывается на особом подходе к управлению качеством, к 
внедрению автоматизированных систем управления. Все это явилось одной из 
причин того, что японские компании добились значительных успехов в 
рационализации организации производства, увеличении производительности 
труда и снижении затрат на производство продукции. Первой организацией, 
внедрившей данную систему, была автомобильная компания «Тойота». Вслед 
за японскими компаниями на систему «точно в срок» перешли и 
автомобильные компании США, например, компания «Форд». 

Система своевременных поставок представляет собой менеджмент по 
устранению хозяйственных операций, связанных с увеличением затрат на 
хранение МПЗ и не добавляющих стоимости к продукту. Одним из основных 
принципов является сокращение до минимума резервного запаса МПЗ. Имея 
минимум запасов, производитель должен быть уверен в высоком качестве 
закупаемых МПЗ. Поэтому в обязанности поставщика входит предоставление 
покупателю гарантии качества материалов, что позволяет покупателю 
сокращать затраты на проверку поставляемых ресурсов. Так как производитель 
ориентирован на максимальное снижение объема запасов и одновременно на их 
бесперебойное получение, поставщики вынуждены поставлять материалы в 
меньшем объеме, но более часто.  Поэтому нередко поставщики компаний, 
работающих по системе «точно в срок», сами вынуждены иметь существенные 
резервные запасы.  

Система своевременных поставок объединяет пять функций производства 
- приобретение ресурсов, их хранение, транспортировку, собственно 
производство и контроль качества, - в единый контролируемый 
производственный процесс. 

Система своевременных поставок является «вытягивающей» системой 
производства и ориентируется на реальный потребительский спрос, выпуская 
продукцию  только тогда, когда это необходимо, и только в требуемых 
покупателям количествах. Таким образом, спрос «вытягивает» готовую 
продукцию из производственного процесса [4; с. 118]. В ходе каждой операции 
производится только то, что позволит осуществить последующую операцию. И 
пока не поступит сигнал от последующего этапа производства о необходимости 
той или иной детали или комплектующего изделия, они изготавливаться не 
будут. Упрощенным примером применения системы «точно в срок» является 
организация работы в пунктах быстрого питания Макдональдс. 

Необходимо отметить, что традиционные модели производства являются 
«выталкивающими», то есть основываются на плановых поставках готовой 
продукции потребителям, а не осуществляются под конкретные заказы.  

Внедрение системы своевременных поставок существенно повлияло на 
учет затрат. Во-первых, прямые трудовые затраты перестали существовать как 
отдельная категория, поскольку они были объединены с производственными 
накладными расходами в категорию конверсионных расходов (затраты на 
обработку). Во-вторых, косвенные производственные расходы, теперь 
представляющие собой затраты на обработку, нередко рассматриваются как 
издержки отчетного периода. В-третьих, при данной системе требуется 
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распределить между продуктами меньше затрат, чем при традиционном 
подходе [1; с. 20]. Выше перечисленные особенности учета затрат позволяют 
говорить о существовании отдельного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости – «Jit-costing» или калькулирование себестоимости по системе 
своевременных поставок, являющегося упрощенной учетной системой. 

Использование метода управления МПЗ по системе «точно в срок» 
позволяет компаниям добиться определенных преимуществ. 

Прежде всего это касается снижения уровня складских расходов, 
увеличивается скорость оборачиваемости запасов.  

В связи с повышением надежности исполнения заказов сокращается 
потребность в буферном запасе, который представляет собой дополнительное 
количество материалов, необходимых на случай  непредвиденного сбоя их 
поставок.  

При данной системе появляется возможность долгосрочного 
прогнозирования и повышения гибкости планирования деятельности компании.  

Применение системы позволяет устанавливать долгосрочные отношения 
с поставщиками и заказчиками, повышать качество производимой продукции, 
снижать объем инвестиций в помещения для складирования и производства, 
уменьшать риски устаревания запасов, сокращать отходы переработки, снижать 
вероятность брака.  

Система своевременных поставок имеет определенные ограничения в 
использовании. Данная система применяется в основном при непрерывном, 
бесперебойном снабжении сырьем, комплектующими изделиями в серийном 
производстве с часто повторяющимися операциями. Также система «точно в 
срок» не обладает достаточной гибкостью для перехода на новое производство 
вследствие сложности переналадки производственного процесса и изменения 
договоров с контрагентами. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что современный бизнес 
развивается очень быстро, что заставляет владельцев и менеджеров компании 
постоянно совершенствовать методы и технику управления. То, что ранее 
приносило успех, сегодня может быть подвержено сомнению, а завтра  - 
привести к потере преимуществ перед конкурентами [3; с. 161]. Применение 
новых подходов в управлении запасами по системе своевременных поставок 
позволяет компании достичь устойчивого развития и высоких финансовых и 
рыночных показателей.  
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Возникновение исламских банков и финансовых учреждений как 

относительно новых организаций привело специалистов в области исламского 
шариата и бухгалтерского учета к поиску подходящей модели, с помощью 
которой стандарты бухгалтерского учета могли бы быть разработаны и 
внедрены в практическую деятельность организаций с целью представления 
адекватной, надежной и уместной информации для пользователей 
бухгалтерской отчетности [3, c. 46].  

Исламский учет можно определить как «модель бухгалтерского учета», 
применение которой позволяет не только предоставлять достоверную 
информацию в формате различных финансовых показателей, но и 
сигнализировать заинтересованным сторонам о том, что компания ведет 
хозяйственную деятельность и выполняет свои социально-экономические 
задачи в соответствии с исламским шариатом. Для компании важно 
взаимодействовать с обществом всеми приемлемыми способами и оправдывать 
его социальные ожидания, поскольку невыполнение ожиданий общества 
оказывает негативное влияние на дальнейшую жизнеспособность компании [2; 
с. 126]. При формировании информации исламский бухгалтерский учет должен 
обеспечивать решение таких задач, как точное калькулирование Закята 
(обязательный годовой налог в пользу бедных), справедливое распределение 
полученных доходов, создание и развитие только дозволенных исламом видов 
деятельности с гарантией, что функционирование исламских компаний 
способствует социально-экономическому развитию общества. 

Такое представление информации крайне важно субъектам 
хозяйственной деятельности, которые имеют дело с исламскими финансовыми 
институтами (ИФИ) для принятия экономических решений и распределению 
экономических ресурсов на благо общества. Разработкой бухгалтерских 
стандартов для ИФИ занимается Организация по бухгалтерскому учету и 
аудиту для исламских финансовых институтов (ААОИФИ), со штаб-квартирой 
в Манаме, Бахрейне.  

Наиболее распространенный инструмент ИФИ является финансирование 
через механизм Мудараба, который представляет собой примерный аналог 
коммандитного товарищества (или трастового финансирования), когда участие 
одной стороны ограничивается предоставлением капитала (раб аль-малл), а 
другой – управлением капиталом (мудариб). Собственники инвестиционного 
счета выступают в качестве поставщиков средств, а ИФИ в  качестве 
инвестиционного агента/оператора инвестиций. ИФИ управляет средствами и 
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затем распределяет полученные прибыли в заранее оговоренных пропорциях. В 
случае убыточности инвестиционного проекта, потери берет на себя поставщик 
средств, за исключением, если они были из-за ненадлежащего поведения, 
небрежности или нарушении согласованных условиях со стороны ИФИ. В 
последних случаях такие потери будут нести ИФИ. Также может быть 
обратный случай, когда поставщиком средств выступает ИФИ, а капиталом 
управляет определенный оператор/предприниматель/компания. 

Согласно СФУ 3 ААОИФИ (вступил в силу 1 января 1998 года), 
финансирование через механизм Мудараба на балансе отражается как 
инвестиционный счет в виде обязательств ИФИ. Данный вид финансирования 
бывает двух видов, неограниченный и ограниченный. Собственник 
неограниченного счета поручает ИФИ инвестировать средства на основе 
Мудараба таким образом, как ИФИ сочтет нужным без установления каких-
либо ограничений относительно того, где, как и для какой цели его средства 
должны быть инвестированы [1, c. 128]. Согласно данному соглашению, ИФИ 
может соединять капитал клиентов с собственным капиталом, или другими 
средствами на которые ИФИ распространяется право использования (например, 
текущие счета или другие средства, полученные не на основе Мудараба). Счета 
по неограниченным инвестициям отражаются в качестве отдельного раздела в 
балансе между обязательствами и акционерным капиталом. 

Собственник счета по ограниченным инвестициям поручает ИФИ 
инвестировать средства на основе Мудараба, однако налагает определенные 
ограничения относительно того, где, как и для какой цели его средства должны 
быть инвестированы. Следовательно, может  быть ограниченной возможность 
соединения капиталов. Кроме того, собственник счета может запретить 
инвестировать его средства в соглашения о продаже в рассрочку, или без 
поручителя или залога, или требовать, чтобы ИФИ сам располагал средствами, 
нежели передавал это право третьей стороне. Счета по ограниченным 
инвестициям отражаются в разделе Обязательства в качестве текущих счетов[1, 
c. 129].  

По ограниченным инвестиционным счетам составляется отдельный отчет, 
обязательный для публикации в конце отчетного периода. В отчете об 
изменениях ограниченных инвестиций, инвестиции по источникам 
финансирования и каждый инвестиционный портфель раскрываются. ИФИ в 
отчете необходимо раскрыть следующую информацию [1, c. 129]: 

а) остаток по счетам по ограниченным инвестициям на начало периода, с 
отдельным раскрытием части остатка проистекающей от переоценки 
ограниченных инвестиций до уровня текущей цены; 

б) количество инвестиционных единиц в каждом инвестиционном 
портфеле и стоимость каждой единицы на начало периода; 

в) полученные депозиты или инвестиционные единицы полученные ИФИ 
в течение рассматриваемого периода; 

г) изъятия или выкуп инвестиционных единиц; 
д) доля ИФИ в инвестиционном портфеле в качестве Мудариба или его 

фиксированное вознаграждение в качестве инвестиционного агента; 
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е) распределенные накладные расходы на счета по ограниченным 
инвестициям или портфелям со стороны ИФИ; 

ж) прибыли (убытки) от ограниченных инвестиций в течение 
рассматриваемого периода с отдельным раскрытием суммы, полученной от 
переоценки ограниченных инвестиций до уровня текущей цены; 

з) остаток по счетам по ограниченным инвестициям на конец периода, с 
отдельным раскрытием части остатка проистекающей от переоценки 
ограниченных инвестиций до уровня текущей цены; 

и) количество инвестиционных единиц в каждом инвестиционном 
портфеле и стоимость каждой единицы на конец периода. 

Кроме того, раскрывается информация о характере взаимоотношений 
между ИФИ и собственниками счетов по ограниченным инвестициям как в 
качестве Мудариба, так и в качестве инвестиционного агента, а также, права и 
вытекающие из них обязательства, в примечаниях к данному отчету.  

Капитал по договору Мудараба должен быть в виде денежных средств 
или материальных активов (оцениваются по справедливой стоимости). Капитал 
принимается на баланс с момента перехода его в распоряжение мудариба. Если 
будет оговорено, что капитал будет оплачиваться частями, то каждая часть 
признается в момент оплаты. Любые расходы, связанные с составлением 
договора Мудараба не включаются в стоимость капитала, если иное не 
оговорено. Любые потери части капитала, возникшие до начала договора 
Мудараба вычитаются из стоимости капитала. 

Размер прибыли определяется в виде процента от прибыли, а не в виде 
фиксированной суммы. Распределение прибыли до подтверждения 
возможности возврата капитала недействительно. Прибыль или убыток ИФИ 
по договору Мудараба, когда ИФИ выступает поставщиком капитала, 
признается в момент декларирования дохода/убытка. В случае неуплаты 
управленцем капитала доли ИФИ в прибылях в должном количестве, то сальдо 
задолженности будет отражено как дебиторская задолженность.  

ААОИФИ определяет два метода признания прибыли, метод каждого 
периода и метод окончание срока действия контракта. По первому методу, 
прибыль признается постепенно за весь период действия контракта, что 
соответствует методу начисления. По второму методу, прибыль признается по 
завершении контракта, что соответствует кассовому методу [1, c. 130].  

СФУ 3 ААОИФИ завершает учетный процесс Мудараба и служит 
средством легитимации данного вида финансирования. Адекватная 
прозрачность требует, чтобы бухгалтерская информация по Мудараба, 
раскрытая ИФИ, была надежной, последовательной и сравнимой по времени.  
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Основні засоби підприємства займають велику питому вагу в балансі 

підприємства та є найбільшою за питомою вагою частиною національного 
багатства країни. В процесі ведення бухгалтерського обліку відбувається 
групування господарських операцій з надходження, експлуатації та вибуття 
основних засобів з метою їх відображення на рахунках та звітності, що можливо 
лише завдяки вартісному вимірюванню як об'єктів бухгалтерського обліку, так і 
змін, які відбуваються з ними в результаті здійснення господарських операцій. 

У сучасному обліку оцінка, за словами Л.Г. Ловінської, це складова  
методу  бухгалтерського обліку,  яка  забезпечує вимірювання вартості об’єктів 
бухгалтерського обліку, визначення критеріїв визнання активів, капіталу, 
зобов’язань, доходів та витрат, створення якісних характеристик облікової 
інформації, інформаційне обґрунтування оцінки ефективності менеджменту, 
фінансового стану та фінансового результату діяльності суб’єктів 
господарювання [2]. Від того, наскільки правильно обраний спосіб оцінки 
основних засобів при їх визнанні в обліку залежить достовірність фінансової 
звітності й обґрунтованість управлінських рішень на підприємстві. 

Реформування бухгалтерського обліку в Україні в напрямі гармонізації з 
МСФЗ залучило до методології обліку нові види оцінок: справедливу вартість, 
теперішню вартість, чисту вартість реалізації тощо. Вибір оцінки залежить від 
мети її застосування. Оцінка активів повинна відповідати вимогам 
бухгалтерського обліку. Оцінка є одним з трьох елементів визнання об’єктів  в 
обліку після їх визначення та класифікації. Дійсно, її види обумовлені різними 
цілями, що стоять перед користувачами інформації. 

Оцінка основних засобів є необхідною передумовою визначення 
первісної вартості основного засобу для його постановки на баланс. Таким 
чином, сьогодні необхідним є визначення наступних проблемних питань: по-
перше, визначення сутності та підходів до формування первісної вартості 
основних засобів, які визначенні законодавством, по-друге, обґрунтування 
включення до складу первісної вартості основного засобу витрат на 
придбання, по-третє, напрями організації облікового відображення витрат 
придбання основних засобів. Розглянемо особливості вирішення кожної з 
зазначених проблем.  

Стосовно визначення первісної вартості основного засобу то варто 
наголосити, що базою для розрахунку є договірна ціна основного засобу за 
мінусом податку на додану вартість. Під первісною вартістю розуміють 
загальну суму витрат, понесених підприємством у процесі капітального 
інвестування щодо їх придбання або самостійного створення господарським 
способом. У бухгалтерському обліку під первісною вартістю розуміють 
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історичну, тобто фактичну собівартість необоротних активів. Вона 
дорівнює сумі грошових коштів або справедливій вартості інших активів, 
сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних 
активів (п. 4 П(С)БО 7). Тобто, це вартість витраченого на придбання 
(створення) основного засобу. Саме за первісною вартістю придбані 
(створені) основні засоби зараховують на баланс підприємства та вона є 
базою для обчислення вартості, що амортизується (п. 4, 7 П(С)БО 7). 
Важливим доповненням є те, що в основі витрат, які складають первісну 
вартість основного засобу мають лежати реальні платежі на користь третіх 
осіб (безпосередньо ціна основного засобу, що підлягає сплаті, ціна послуг 
або інших факторів виробництва, яка має бути оплаченою на користь третіх 
осіб) [1, с. 142]. 

Первісна вартість об’єкта основних засобів залежить від способу його 
придбання. Так, з метою визначення особливостей оцінки основних засобів для 
цілей облікового відображення так податкових розрахунків пропонуємо 
визначитися з взаємодією положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
Податкового кодексу України. Порядок оцінки основних засобів при їх 
зарахуванні на баланс в бухгалтерському обліку та з метою нарахування 
амортизації у податковому обліку відображена в табл. 1. 

Аналіз нормативних актів, які регулюють бухгалтерський (фінансовий) 
облік та податкові розрахунки вказує, що норми національних стандартів з 
бухгалтерського обліку відрізняються від норм, наведених в Податковому 
кодексі України, а саме: у податковому обліку, при оцінці основних засобів, що 
надійшли, застосовується поняття звичайної ціни, в той час як у 
бухгалтерському обліку – справедливої вартості; в операціях з обміну у 
податковому обліку згадується «вартість, що амортизується» (визначається за 
даними обліку платника податку), а в бухгалтерському обліку – справедлива 
вартість (визначається за ринковими цінами). 

Стосовно другого проблемного питання, а саме, склад витрат на 
придбання об’єкту основного засобу, то варто зазначити, що з метою 
визначення обсягу додаткових витрат на придбання та доведення основного 
засобу до стану придатного для експлуатації принциповим є точне 
визначення часових рамок операції з надходження основного засобу. 
Операцією з надходження основного засобу пропонуємо тлумачити як 
сукупність дій, що направлені на придбання об’єкту основного засобу 
(починаючи від аналізу ринку з метою визначення потреб споживачів 
товарів, до моменту введення в експлуатацію придбаного основного засобу). 
Витрати, що виникають поза даним відрізком часу з приводу отриманого 
основного засобу доцільно розглядати в якості витрат на експлуатацію 
основного засобу. Особливістю даних витрат є те, що про необхідність їх 
здійснення не було відомо під час операцій з надходження основного засобу. 

До первісної вартості об’єкту основного засобу, що придбаний 
(створений) повністю або частково за рахунок запозичень (позик, векселів, 
облігацій, інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, на які 
нараховують відсотки (п. 4 П(С)БО 31 «Фінансові витрати»), також 
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потрапляють фінансові витрати, тобто витрати на проценти та інші витрати 
підприємства, пов'язані з такими запозиченнями. Але не будь-які фінансові 
витрати, а виключно ті, які збільшують собівартість кваліфікаційних активів 
за правилами П(С)БО 31 «Фінансові витрати». Складові первісної вартості 
придбаних основних засобів узагальнено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Складові вартості придбаного основного засобу 

 
Для забезпечення правильного відображення витрат, що формують 

первісну вартість об’єктів основних засобів при наявності багатьох об’єктів 
інвестування, за такими об’єктами доцільно кожному аналітичному рахунку 
присвоїти відповідний номер. Для чого корисно вести реєстр рахунків 
аналітичного обліку об’єктів капітального інвестування. У первинних 
документах (відрядні наряди, табелі обліку відпрацьованого часу, акти на 
списання матеріалів та малоцінного інвентаря, бухгалтерські розрахунки тощо), 
які є підставою для списання здійснених інвестиційних витрат, відповідальна за 
інвестиційний об’єкт посадова особа або керівник відділу капітального 
інвестування обов’язково має зазначати його реєстраційний номер та код 
аналітичного рахунка.  

З метою вирішення третього проблемного питання пропонуємо 
наступне.  При організації аналітичного обліку витрат, що включаються до 
первісної вартості об’єктів основних засобів, важливим є забезпечення 
адресного відображення усіх прямих та непрямих витрат за кожним 
обліковим об’єктом, який, після завершення виконання відповідного 
комплексу інвестиційних робіт, має бути зарахований до складу відповідної 
облікової групи у складі основних засобів (рахунок 10 «Основні засоби»). У 
випадку, якщо у системі бухгалтерського обліку всі витрати з капітального 
інвестування накопичуються на одному бухгалтерському рахунку або 
субрахунку без їх ув’язки до конкретних облікових об’єктів, після 
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завершення звітного періоду або під час проведення інвентаризації, чи у 
процесі приймання в експлуатацію групи об’єктів основних засобів комісіям 
доводиться ідентифікувати та розподіляти такі витрати, що вимагає 
надлишкових зусиль та часу. Тому належна організація аналітичного обліку 
витрат, що включаються до первісної вартості об’єктів основних засобів, 
сприяє економії часу чим підвищує продуктивність праці фахівців. 

Таким чином, оцінка об’єктів основних засобів є особливим елементом 
методу бухгалтерського обліку, який є взаємопов’язаний з іншими 
елементами методу та є вагомим інструментом в управління основними 
засобами підприємства. Вважаємо, що оцінка об’єктів основних засобів, є 
особливим методом, адже повинна відповідати як діючим підходам в 
бухгалтерському законодавстві, так і сприяти податковій оптимізації 
залежною й відповідно залишатися інструментом в руках управлінського 
персоналу.  
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В наш час, в умовах нестабільного економічного середовища, до 

бухгалтерів висуваються нові вимоги, що зумовлюють розширення переліку 
функцій облікових працівників і появу нових спеціалізацій в цій професії. Адже 
бухгалтер на підприємстві – це не лише спеціаліст з питань бухгалтерського 
обліку та оподаткування, але і часто кадровик, який очолює трудові 
правовідносини та кадровий облік, і юрист, який веде договірну роботу, і 
фінансовий керівник. Він має забезпечити достовірне ведення обліку, 
приносити користь підприємству шляхом пропозицій стосовно вибору кращих 
альтернативних управлінських рішень. Бухгалтер повинен боротися проти 
шахрайства. Це професія здібних і чесних людей. Для успішної роботи 
бухгалтеру потрібно мати відповідну освіту, нахил до бухгалтерської справи і 
велике бажання займатися такою діяльністю [1]. Тому, основна задача 
сьогодення – виявити основні проблеми, з якими стикаються представники 
бухгалтерської професії в Україні і, головне, визначити її перспективи розвитку 
в сучасних умовах господарювання. 
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До основних проблем  розвитку бухгалтерської професії відносять: 
1) неприйняття більшістю роботодавців місця і ролі бухгалтера на 

підприємстві, великий об’єм роботи; 
2) професійне зростання, а саме сертифікація для бухгалтера; 
3) недостатня популяризація професії бухгалтера серед користувачів та 

серед держави; 
4) невміння відстоювати свою позицію; 
5) застаріла парадигма мислення. 
Необхідно зазначити, що зараз зростає кількість суб’єктів малого 

підприємництва. І хоча власники зрозуміли, що обліковий працівник 
необхідний підприємству, але вони ще не зрозуміли, що бухгалтер дуже 
перевантажений. Тому, щоб добре виконувати функції юриста, аналітика і 
кадровика, бухгалтеру потрібно вимагати доплати за додаткову роботу, яка не є 
його функціональним обов’язком. А для цього необхідно постійно 
актуалізувати свої знання у сфері законодавства та автоматизації обліку.  

Також сьогодні важливим є питання професійного зростання, і, зокрема, 
сертифікації для бухгалтера. На думку Сергія Мудрука, виконавчого директора 
CIPA EN в Україні, – сертифікація як така, важлива в основному бухгалтерам 
на великих підприємствах, так само як і знання іноземних мов. А для основної 
кількості бухгалтерів, для виконання щоденних завдань, сертифікація не 
потрібна.  

У багатьох країнах світу бухгалтерська сертифікація є важливою 
частиною професії (а у розвинених країнах – обов'язковою для практикуючих 
бухгалтерів), у зв'язку з підвищеною суспільною відповідальністю цього фаху. 
Бізнесу, роботодавцю потрібна впевненість, гарантія, що фінансовий фахівець 
має високий рівень сучасних знань і практичних вмінь, що він буде допомагати 
примножувати кошти компанії. І таку впевненість ринку дають професійні 
об’єднання, які на підставі незалежних і суворих іспитів сертифікують своїх 
членів, підтверджують їх здатність якісно виконувати складні завдання, 
гарантують, що фахівець постійно підвищує свій фаховий рівень. В Україні 
працює програма CAP/CIPA вже більше 10 років і здобула визнання і 
популярність як серед фахівців фінансової сфери, професійних бухгалтерів, 
аудиторів, фінансових менеджерів, так і серед роботодавців. Але ця програма 
не визнається державою, оскільки головне місце надається вищій освіті. Проте 
на думку фахівців, професійна освіта бухгалтерів в Україні на 90% відповідає 
тим вимогам, які пред'являються, як мінімум, в країнах Євросоюзу. 

Ще однією із проблем є те, що професія бухгалтера не достатньо 
популяризована серед представників цієї професії, а також і держави, тому 
представникам бухгалтерської професії необхідно звертати увагу на діяльність 
професійних організацій, займати активну професійну та громадську позицію, 
сприяти методичному забезпеченню фінансів, обліку і звітності в Україні.  

В сучасних умовах господарювання не існує єдиних правил і 
рекомендацій щодо дій бухгалтера в окремих ситуаціях, а особливо під час 
перевірок. Але якщо він навчиться відстоювати свою позицію під час 
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податкових суперечок та в органах контролю, то в багатьох випадках можна 
запобігти негативних наслідків таких зустрічей. 

Сьогодні бухгалтерія – це дуже цікавий вид діяльності, це робота з 
великими перспективами і можливостями професійного зростання, спілкування 
з великою кількістю людей, тому не потрібно постійно шукати проблеми в 
комусь, а необхідно змінювати застарілу парадигму мислення, і від цього 
можна стати більш цільними, професійними, вільними та самодостатніми. Саме 
в цьому є запорука успіху. 

Таким чином, для того, щоб стабільно розвивалася економіка країни та 
функціонував господарський механізм, необхідно мати добре підготовлених 
бухгалтерів-спеціалістів. Бухгалтер уже давно перетворися із рахівника у 
фінансового аналітика та податкового консультанта. Від нього залежить усе на 
виробництві, саме бухгалтер відповідає за оформлення фінансових документів, 
складання звітів, нарахування зарплати та перерахування податків. Він підкаже, 
як вести справу ефективно, використати кошти доцільно та отримати прибуток. 
Та хоча роль бухгалтера значно зросла, проте ця професія в Україні зараз 
сильно недооцінюється роботодавцями, і оплата середнього бухгалтера значно 
нище більш затребуваних професій. Але разом з тим слід пам’ятати, що 
бухгалтер повинен мати і високі особисті якості – комунікабельність, вміння 
домовлятися, здібності до самоорганізації, а також прагнення розвиватися і 
вчитися. 

Література 
1. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. — 2-ге вид., переробл. і доповн. 

— К. : Знання, 2012. — 647 с. — (Вища освіта XXI століття). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 217
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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ 
ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 
Протягом кількох десятиліть і до теперішнього часу вітчизняна 

економіка, а разом з нею і соціальна сфера, піддаються постійному впливу як 
зовнішніх, так і внутрішніх конструктивних і деструктивних факторів. До них 
можна віднести світові фінансово-економічні кризи, структурні зміни і 
диспропорції розвитку галузей економіки. Для забезпечення поступального 
економічного розвитку та подолання кризових явищ урядом кожної країни 
використовують арсенал методів, наявних у системі державного впливу на 
економіку, відповідно до прийнятої концепції регулювання економіки і 
обраною моделлю економічного розвитку. Однак, побудова такої моделі 
неможлива без урахування фактора, що найбільш проявися в останні роки, 
циклічно повторюваних фінансових та економічних криз. Бюджети різних 
рівнів, які є джерелом для вирішення поточних соціально-економічних завдань 
і покликані забезпечити відносно плавний розвиток територій, насилу 
справляються з фінансуванням запланованих програм. 

Ключову роль в наповненні бюджетів відіграють податки, і в 
компетенцію уряду входить визначення і реалізація такої податкової політики, 
яка забезпечила б розвиток держави відповідно до його завданнями, тобто 
обороноздатність, соціальне благополуччя, законність, економічний розвиток. 
Державне регулювання економіки пов'язане з виконанням державою комплексу 
властивих йому економічних функцій, найважливішими з яких є: 

- забезпечення конкурентоспроможності економіки і захист 
національного виробництва; 

- оптимізація структури національної економіки за допомогою 
перерозподілу ресурсів сумісних із цілями, позначеним в довгостроковій 
стратегії розвитку; 

- забезпечення процесу соціально справедливого перерозподілу доходів і 
національного багатства ; 

- згладжування впливу економічних циклів на національну економіку, 
стимулювання економічного зростання. 

Складнощі сучасного періоду, пов'язані з низкою світових фінансово-
економічних криз, які безпосередньо впливають на фінансове становище 
України, а також соціально-економічні показники територій, не розробленість 
взаємодії бюджетних та соціально-економічних процесів, відсутність 
методичних підходів до управління циклічністю для сталого розвитку 
українських регіонів. 
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Економічні кризи завжди мотивували економістів вивчати їх природу для 
того, щоб зменшити їх вплив на економіку і суспільство. Виявляючи причини 
криз, вчені часто зводили свої дослідження до пошуку якоїсь точки рівноваги в 
співвідношенні заробітної плати і цін, поліпшення відносин між підприємцями 
і робітниками, перебудові податкової системи і т.д. Економічна система при 
цьому повинна опинитися у відносно здоровому стані, різкі коливання 
мінімізовані або навіть усунені зовсім. Однак для здорового функціонування 
економічної системи структурні рівноваги дійсно мають важливе значення, але 
тенденція до коливань часто не шкідлива. Для ринкової економіки чи 
приватного підприємництва вона є невід'ємною властивістю. 

Соціально-економічним процесам властиві коливальні процеси, 
безперервно наступні один за одним[3]. Ці процеси виражаються чергуванням 
підвищувальних і понижувальних рухів ( позитивної та негативної фаз), що 
визначає їх циклічну природу.  

Теорія циклів широко представлена в економічній науці різними 
дослідженнями, але до теперішнього часу не виявлена циклічна природа 
бюджетно-податкової політики регіонів і не виділені механізми, що 
забезпечують поступальну динаміку її розвитку[2]. Кризовими у нашій 
економіці є не тільки підприємства, а й деякі галузі й цілі регіони. Оскільки 
диспропорції в розвитку неминуче призводять до криз, питання циклічних 
коливань в економіці повинні знайти свій подальший розвиток на 
регіональному рівні. У рамках поставлених завдань економічного розвитку 
потрібна розробка величезної кількості програм розвитку, узгодження їх на всіх 
рівнях господарювання. 

Державна податкова політика є ключовою компонентою бюджетно-
податкової політики. Існують два підходи до сприйняття меж або сфери впливу 
податкової політики [1]. Більш вузький підхід обмежується сприйняттям 
фіскальної функції податків, як домінуючої або навіть винятковою в їх 
сутності, і відповідно характеризує податкову політику як систему заходів, що 
проводяться державою в сфері податків і зборів. У цьому податкова політика 
тотожна політиці державних доходів, яка в сукупності з політикою державних 
витрат становить фіскальну політику держави. Податкова політика в цьому 
випадку розглядається теж як складова частина фіскальної політики. 

Другий, більш широкий підхід базується на розгляді фіскальної та 
економічної сутності податків, тобто податкова політика представлена 
складовою частиною економічної політики держави, спрямованої на 
формування податкової системи, що забезпечує економічне зростання, що 
сприяє гармонізації економічних інтересів держави та платників податків з 
урахуванням соціально-економічної ситуації в країні. При такому підході 
податкова політика виступає частиною фіскальної політики і найважливішим 
непрямим методом державного регулювання економіки. 

Зарубіжний досвід реалізації податкової політики, при якій відбувається 
активне втручання у функціонування ринку, регулювання обсягів виробництва, 
показує, що вона сприяє пріоритетному розвиткові окремих галузей, впливає на 
інвестиційну політику і структурну перебудову економіки. Ефективною може 
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бути тільки та податкова політика, яка стимулює нагромадження та інвестиції, 
сприяє економічному зростанню. 

Але й таке розширене розуміння податкової політики навряд чи можна 
визнати адекватним сучасної ролі податків у постіндустріальному суспільстві. 
Виходячи з сприйняття соціально-економічної сутності податків, податкова 
політика повинна виступати частиною загальної державної соціально-
економічної політики. А ефективною слід визнати тільки ту податкову 
політику, яка стимулює інвестиції у фізичний, людський і природний капітал, а 
також накопичення всіх компонентів національного багатства. Така політика 
має сприяти не просто економічному зростанню, часто реалізованому  на шкоду 
суспільним інтересам (зокрема, екологічним), а в першу чергу сприяти 
соціально-економічному прогресу суспільства. У цьому ракурсі обґрунтованим 
буде перехід до наступного її розумінню. 

Податкова політика є складовою частиною соціально-економічної 
політики держави, орієнтованої на формування такої податкової системи, яка 
буде стимулювати накопичення та ефективне використання національного 
багатства країни, сприяти гармонізації інтересів економіки і суспільства і тим 
самим забезпечувати соціально-економічний прогрес суспільства.  

Отже, необхідно сприйняття в сучасних умовах не стільки економічною, 
скільки соціально-економічної сутності податків. Якщо економічна сутність 
податків переважно складається в прямому вилученні державою частини 
валового продукту на свою користь для формування бюджету, то соціально-
економічна сутність податків відображає перерозподіл державою певної 
частини валового продукту, достатньої для забезпечення всебічного розвитку 
людини, суспільства та економіки. 
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ГЛОБАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТАЛАНТІВ: КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Трансформація підходів до розуміння концептуальних засад економічної 

безпеки у ХХІ столітті зумовлена переосмислення ролі людини у ефективності 
функціонування соціально-економічних систем. Провідні дослідники, серед 
яких А.Качиинський, Г.Кінг, К.Мюррей, Т.Оуен та ін., наголошують, що 
основним мірилом соціально - економічного розвитку є добробут і безпека 
людини, акцентуючи на її безумовному приматі [1-3].  

Важливість урахування ролі людини у системі економічної безпеки 
обумовлена тим, що з одного боку гарантування належного рівня економічної 
безпеки особи є пріоритетом державної політики національної безпеки, з 
іншого – людина є основною «дійовою особою» системи безпеки, адже 
можливість гарантування економічної безпеки, попри необхідність 
відповідного розвитку ринкових інститутів та механізмів, значною мірою 
обумовлена поведінковими моделями окремих індивідів.  

Відповідно, кількісні і якісні показники людського розвитку дедалі 
частіше науковцями розглядаються як індикатори системи економічної безпеки. 
Так, моделювання системи економічної безпеки держави з використанням 
теорії м’яких систем доводить, що вибір рішень щодо пріоритетів та механізмів 
розвитку здійснюється конкретними людьми. І від правильності цих рішень 
апріорі залежить можливість гарантування ефективності функціонування 
соціально-економічної системи [4]. Також людина є рушієм і виконавцем 
завдань соціально-економічного розвитку, і відповідно, від здібностей, рівня 
освіти, знань та вмінь залежить результативність функціонування усіх 
компонент економічної системи. Тобто людина є не просто ресурсом розвитку 
– це основна продуктивна сила, від якісних і кількісних показників якої 
залежить можливість суспільного прогресу та забезпечення економічної 
безпеки держави загалом. 

У зв’язку з цим провідні економісти світу, серед яких Р. Флорида, 
А. Пилясов, Н. Мікула, А. Мокій, В. Чужиков визначили важливість творчого 
потенціалу для економічного розвитку. Науковці доводять, що загострення 
проблеми екології, клімату, обмеженості природних ресурсів, а з іншого боку – 
зниження рівня якості освіти, насамперед розвинених країн (за рахунок 
ісламізації Європи та вимирання корінного населення, різкого зростання 
латиноамериканської діаспори в США, комерціалізації освіти, зниження рівня її 
доступності, погіршення якості базової гуманітарної освіти), і також 
неадекватності змісту освіти тим глобальним цілям розвитку і проблемам, є 
актуальним вже сьогодні, і зумовлюватиме зниження якості людських ресурсів 
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у найближчому майбутньому [5]. Тому творчий потенціал держави є вагомою 
конкурентною перевагою, яка формує основу конкурентоспроможності як 
окремих підприємств, так і регіонів та держави в цілому. 

Творчий потенціал держави (у економічному тлумаченні поняття) – це 
сукупність осіб, які мають талант, відповідні знання та вміння для його 
капіталізації, які можуть реалізувати свій творчий потенціал для забезпечення 
життєдіяльності соціально-економічної системи держави та її розвитку загалом.  

Формування адекватної політики капіталізації творчого потенціалу 
держави сьогодні є одним із основних завдань системи економічної безпеки. 
Однак на сучасному етапі істотні ризики для багатьох держав пов’язані з 
недостатньо ефективною державною політикою формування людського 
капіталу, а також неконтрольованою внутрішньою міграцією та еміграцією 
творчих осіб зумовлюють проблеми з забезпеченням трудовими ресурсами 
окремих регіонів та галузей економіки. 

Можемо констатувати за останні роки системне «вимивання» та негативні 
очікування динаміки творчого потенціалу України. Так за результатами 
опитувань 2012 р. за кордон з України хотіло б  виїхати понад 80 % студентів та 
молодих фахівців [6]. За даними Державної служби статистики за кордоном 
станом на середину 2013 р. перебувало перебувало понад 1 млн. українців [7]. 
Статистичні дані  Міжнародної організації праці 2012 р. засвідчують, що 
кількість українських трудових мігрантів склала 6 млн. осіб, з них близько 50 % 
- молодь у віці до 35 років, українці сьогодні складають найчисельнішу групу 
легальних трудових мігрантів у країнах ЄС [8]. 

Надзвичайно деструктивним для економіки держави є тимчасова або 
остаточна еміграція молодих креативних осіб, які здатні забезпечити суспільні 
трансформації. Причому, якщо діяльність міжнародних організацій з виявлення 
креативного потенціалу та його залучення в межах освітніх або інших програм 
здійснювалася переважно на рівні ВНЗ та громадських організацій, то сьогодні 
такі програми почали активно охоплювати і  загальноосвітні школи. 

Фондами та організаціями, які функціонують в Україні, спонсоруючи 
двосторонню співпрацю між науково-дослідними та освітніми закладами, 
надаючи гранти на навчання за кордоном є НАТО, ІНТАС, Фонд цивільних 
досліджень і розвитку США (CRDF), ТЕМПУС-ТАСІС, Федеральне 
міністерство освіти і науки Німеччини (BMBF), Німецький науковий фонд (DFG), 
Міжнародний грант фонду О. фон Гумбольдта (Німеччина), Німецька служба 
академічних обмінів (DAAD), Фонд ім. Е Маскі, Visby Programme Swedish Institute, 
Норвезька квотна програма для студенів з України, програми, що пропонують 
окремі університети інших країн та ін. Але моніторингу міграціх творчих осіб в 
межах таких програм, у тому числі виявлення остаточної їх еміграції, сьогодні 
не ведеться. 

Причому мотивом для еміграції більшості молодих людей є не лише низький 
рівень якості життя в Україні, значною мірою мігранти мотивують своє рішення 
щодо остаточного виїзду з країни недостатністю або відсутністю можливостей 
для реалізації власного інтелектуального потенціалу всередині країни.  
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Постійне «вимивання» творчих осіб з України за останні десятиліття 
зумовили системну кризу: через неякісний менеджмент на багатьох рівнях і 
сферах, найперше у сфері державного управління, відбуваються негативні 
трансформації інституційного середовища (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка рейтингових позицій за індикаторами розвитку інституцій та 
«втечі мізків» індексу глобальної конкурентоспроможності України  

за 2009-2014 рр. 
 Складено автором за даними: [9] 
 

У Звіті з глобальної конкурентоспроможності країн та регіонів за 2013-
2014 рр.: показник «втеча мізків» замінено показником «здатність країни 
утримувати таланти» (Україна посідає 140 позицію зі 148 країн); додано 
показник «здатність країни приваблювати таланти» (Україна посідає 136 
позицію зі 148 країн), що підтверджує кризу гуманітарного розвитку, яка 
формує загрози економічній безпеці держави. 

Для протидії негативним тенденціям, пов’язаним з вимиванням творчого 
потенціалу України, необхідно вдосконалити нормативно-правовий та 
інституційний базис економічної безпеки, зокрема шляхом: 

1) розробки та прийняття Стратегії інтелектуальної безпеки держави, 
яка передбачатиме механізми виявлення та обліку талановитих осіб, розвитку їх 
здібностей та залучення до реалізації пріоритетних завдань розвитку соціально-
економічних систем, а також формування державної та регіональних програм 
розвитку людського капіталу, протидії негативним міграційним тенденціям; 

2) внесення відповідних доповнень до Методичних рекомендації щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки України [9] , якими необхідно ввести до 
показників демографічної безпеки індикатори, які включені до Звіту з 
глобальної конкурентоспроможності країн: «здатність країни утримувати 
таланти», «здатність країни приваблювати таланти»; 

3) впровадження організаційно-економічних механізмів приваблення 
талантів та залучення творчого потенціалу до реалізації соціально-економічних 
програм розвитку як в окремих галузях, так і у регіонах. 
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ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасна інтенсивна глобалізація світового господарства є однією з 
найважливіших економічних проблем національних економік держав, в Україні 
– це зростання загроз політичній, фінансовій, соціальній, культурній сфері на 
різних рівнях, а також економічній безпеці України. Невирішеність проблем у 
цій сфері не дозволяє забезпечити відповідний рівень економічного зростання, 
ускладнює здійснення ефективної реструктуризації економіки, справляє 
негативний вплив на зовнішньоекономічну, податкову, страхову сфери та 
бюджетний процес нашої країни.   

Слід зазначити, що на сьогоднішній день стан економіки України не на 
такому високому рівні, щоб забезпечити достатній рівень існування 
підприємств. Підприємства України, що функціонують в нестабільному 
економічному середовищі, є збитковими, переживають спад виробництва, а 
досить часто перебувають на межі банкрутства. В економічній ситуації, 
підприємства самі визначають свою економічну політику, формують портфель 
замовлень, організовують виробництво і збут продукції, повністю відповідають 
за результати господарської діяльності, оскільки держава не відповідає за 
результати фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення 
економічної безпеки. Підприємства-виробники промислової продукції 
стикаються з певними труднощами при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності, які зумовлені впливом зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Важливо врахувати той факт, що формування ринкової економіки в Україні 
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істотно змінило умови діяльності підприємств: змінилися форми й методи 
державного регулювання, підсилився вплив зовнішнього середовища, 
основною рисою якого є невизначеність, підвищився рівень відповідальності 
керівників підприємства за самостійно прийняті управлінські рішення. 
Головними загрозами зовнішнього середовища, що стримують розвиток 
діяльності вітчизняних промислових підприємств є нестабільність політико-
економічного становища України, недосконалість створених державою умов 
для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, високий рівень оподаткування, 
брак уваги держави до розвитку високотехнологічних галузей промисловості, 
що спричиняють нераціональну структуру експорту і малоперспективну модель 
міжнародної спеціалізації України. Не менш істотною є загроза високої 
конкуренції з боку західних компаній, які, створюючи різноманітні бар’єри при 
вході на ринок, не дають можливість вітчизняним підприємствам конкурувати 
зі своєю продукцією на ринках розвинених країн. 

Розглядаючи промислове підприємство як самостійний господарюючий 
суб’єкт, що взаємодіє із зовнішнім середовищем, слід визнати, що його 
діяльність носить ризиковий характер. Це пояснюється специфікою 
виробництва. Управлінські рішення, що приймаються керівниками підприємств 
із питань забезпечення та постійного підвищення результативності їх 
функціонування, завжди пов’язані з ризиком їх невиконання (або 
недовиконання). 

Система економічної безпеки кожного підприємства залежать від чинної 
в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових 
ресурсів, виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним з 
працівників важливості гарантування безпеки бізнесу, а також від досвіду 
роботи керівників служб безпеки підприємств. 

Аналізуючи суттєві загрози забезпечення економічної безпеки суб’єктів 
господарювання в Україні, доцільно виділити наступний їх перелік [1, с. 123]: 

− повільніше реагування державних інституцій на зміну умов 
господарювання порівняно з адаптацією до них підприємців; 

− недостатня активність національних підприємницьких структур щодо 
участі у процесах розробки державної політики і прийняття рішень; 

− низька якість роботи системи державного управління економічною 
безпекою підприємництва; 

− нестача робочої сили та тіньова зайнятість; 
− поширення практики рейдерства як механізму захоплення влади над 

підприємством за допомогою державного апарату управління; 
− ненормована приватизація, що призвела до привласнення значних 

ресурсів без значних витрат, а також до спроб перерозподілу власності 
зокрема й кримінальним шляхом; 

− загибель слабких, неефективних підприємств, які не витримують 
ринкової відсутність чіткої системи правового захисту приватного 
підприємництва. 
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Основними елементами системи економічної безпеки підприємства є: 
захист комерційної таємниці та конфіденційності інформації; комп’ютерна 
безпека; внутрішня безпека; безпека будинків і споруд; фізична безпека; 
технічна безпека; безпека зв’язку; безпека господарсько-договірної діяльності; 
безпека перевезень вантажів та осіб; безпека рекламних, культурних, масових 
заходів, ділових зустрічей та переговорів; протипожежна безпека; екологічна 
безпека; радіаційно-хімічна безпека; конкурентна розвідка; інформаційно-
аналітична робота; експертна перевірка механізму системи забезпечення. Також 
до структурного складу системи економічної безпеки включають: фінансову 
безпеку, силову безпеку, техніко-технологічну безпеку, правову безпеку, 
кадрову безпеку та логістично-виробничу безпеку. 

Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і 
кількісних показників, найважливішим серед яких вважається рівень 
економічної безпеки, який визначається станом використання корпоративних 
ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства. Цей показник 
залежить від спроможності керівництва підприємства і спеціалістів 
(менеджерів) ефективно уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі 
наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього 
середовища. 

З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки 
підприємство має проводити роботу із забезпечення максимальної безпеки 
основних функціональних складових своєї роботи. 

Для промислових підприємств і підприємств, що працюють на 
фінансових ринках, включаючи банки: на фондових ринках; таких, що 
здійснюють страхову і інвестиційну діяльність, необхідно відзначити, що в 
забезпеченні економічної безпеки і ефективного функціонування цих 
підприємств важливу роль відіграє інформаційне забезпечення бізнесу, а також 
фактор фінансової діяльності. Для підприємств, що працюють на фінансових 
ринках, дуже важливе значення у забезпеченні їх економічної безпеки має 
рівень персоналу такого підприємства. 

Таким чином, проведені дослідження показують, що для забезпечення 
економічної безпеки промислових підприємств головним завданням є 
передбачення і випередження можливих загроз, що призводять до кризового 
стану, а також проведення антикризового управління, яке спрямоване на 
виведення підприємства з кризового стану. Слід мати на увазі, що найбільше 
значення у справі забезпечення економічної безпеки підприємництва мають 
первинні економіко-правові та організаційні заходи, що забезпечують 
фундамент, основу системи безпеки, на відміну від вторинних – технічних, 
фізичних тощо. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ 
ЗАГРОЗ ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ 

 
В даний період проблема продовольчої безпеки як однієї з 

найважливіших у системі життєзабезпечення набуває дуже серйозного 
значення поряд із завданнями в області оборонної і загальноекономічної 
безпеки. Забезпечення продовольчої безпеки стає однією з умов збереження 
країною свого суверенітету та соціальної стійкості. Без власного продовольства 
решта компонентів національної безпеки суттєво втрачають цінність. 
Продовольча безпека України – це складна системна та ієрархічна проблема, 
яка торкається багатьох економічних і соціальних аспектів країни, вона 
визначається рівнем ефективності всієї економіки. 

Дослідимо сутність проблеми. В радянській період Україна була 
передовою аграрною державою, яка збирала понад тонну зерна на душу 
населення, посідала провідні місця в Європі з виробництва молока, м’яса, 
овочів, село мало потужну матеріально-технічну базу. На індустріальній основі 
розвивалося птахівництво і овочівництво. У 1990 році в країні було тільки 8 
нерентабельних господарств. За 2000-2012 роки обсяги виробництва продукції 
сільського господарства скоротилися з 109,8 до 95,5%, у тому числі 
рослинництва – з 121,3 до 91,8  і тваринництва з 38,5 до 33,2% [1, с.83, 85]. 

Забезпечення продовольчої безпеки значною мірою залежить від 
потенціалу агропродовольчого сектора. Сільськогосподарський потенціал є 
основою зростання національного доходу і забезпечення продовольчої безпеки 
держави. Аграрний сектор забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу 
незалежність країни, формує її валовий внутрішній продукт. Підсистема 
виробництва охоплює виробництво сільськогосподарської продукції на 
підприємствах усіх форм власності; переробку аграрної сировини та 
виробництво харчових продуктів; забезпечення країни продовольством, що 
визначає обсяги виробництва на душу населення в порівнянні з нормами 
споживання. 

Кінцева підсистема споживання продовольства повинна забезпечити 
калорійність харчування людини, що має відповідати затратам організму, 
збалансованості між білками, жирами та вуглеводами, достатньою кількістю 
тваринних білків, а також рослинних жирів. Необхідно витримати оптимальну 
екологічну чистоту продуктів та їх насиченість мінеральними речовинами. 
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Важливе значення для здоров’я нації має забезпечення населення якісною 
питною водою. 

За методикою ООН використовують граничний показник, який 
характеризує продовольче становище і через нього загальний економічний стан 
держави. Порогом бідності визначається добовий раціон харчування на душу 
населення з енергетичною цінністю – 2500 ккал. За методикою цієї організації 
порогом бідності є такий стан, коли один відсоток сімейного бюджету дозволяє 
придбати продуктів менше 40 кілокалорій поживних речовин за день [2, с.5]. 

Оцінку рівня продовольчої безпеки за розробкою FAO рекомендується 
здійснювати на основі рівня дефіциту продовольчого споживання, який 
обчислюється як різниця між медичнорекомендованою нормою здорового 
харчування і фактичним рівнем споживання у відсотках (1): 

( )[ ] 100: ••−= пбнфнпс КСССД ,      (1) 
 де Дпс – дефіцит продовольчого споживання; Сн – нормативне 

споживання; Сф – фактичне споживання; Кпб – коефіцієнт коригування (його 
значення встановлюється експертним шляхом відповідно конкретних умов) на 
рівні 1,1–1,15, що характеризує неврахованість непередбачених продуктів. 

Для обчислення показника дефіциту продовольчого споживання по 
всьому набору продуктів харчування нормативне і фактичне оцінюється в цінах 
року, що аналізується, і дефіцит його обчислюється за вартісними цінами. 
Рівень продовольчої доступності вимірюється купівельною спроможністю 
одного відсотка сімейного бюджету відповідного призначення. Запропонований 
показник доцільно використовувати як індикатор продовольчої доступності або 
уявлення про реальну продовольчу ситуацію рівня життя населення, що є 
важливою характеристикою стану продовольчої безпеки порівнюючи його з 
оптимальними рівнями споживання.  

Враховуючи це, автором пропонується оцінка рівня продовольчої безпеки 
на основі коефіцієнту продовольчої залежності (2):  

( ) ( )пзпзпз ССІІК :/:= ,      (2) 
де Кпз – коефіцієнт продовольчої залежності, Із – обсяги споживання 

імпортованої сільськогосподарської продукції за звітний період, Іп – обсяги 
споживання імпортованої сільськогосподарської продукції за попередній 
період, Сз – загальні обсяги споживання країною сільськогосподарської 
продукції за звітний період, Сп – загальні обсяги споживання країною 
сільськогосподарської продукції за попередній період. 

За таких умов може бути виділено три рівні продовольчої безпеки: 
 - якщо коефіцієнт перебуває у проміжку від 0,1 до 0,4, то рівень 

продовольчої безпеки є високим;  
 -  якщо коефіцієнт перебуває у проміжку від 0,5-0,8, то рівень 

продовольчої безпеки є гранично допустимим;  
 -  якщо коефіцієнт перебуває у проміжку вище 1, то рівень продовольчої 

безпеки є порушеним.  
Сучасний стан розвитку аграрного виробництва створює загрозу для 

продовольчої незалежності України. Так, положення Римської декларації з 
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всесвітньої продовольчої безпеки в 1996 році виділяють серед пріоритетів 
продовольчу незалежність як стан національної економіки, за якого може бути 
реалізована продовольча автономність держави від поставок продовольчих 
товарів з-за кордону. Антиподом продовольчій безпеці виступає продовольча 
незабезпеченість, яка виражається в припиненні  фізичного та економічного 
доступу населення до необхідної за медично-рекомендованими нормами 
кількості безпечної для життя і здоров’я продукції [3, с. 213].  

Таким чином, підтримка рівня продовольчої безпеки в 
інституціональному середовищі аграрного ринку вимагає втручання держави в 
інституціональне ринкове середовище, його механізми управління. Відсутність 
такого втручання в економічні процеси може призвести до незрівнянно більших 
втрат. Для комплексного вирішення проблем продовольчої безпеки необхідно 
здійснити заходи стабільного забезпечення сільського господарства 
виробничими ресурсами, фінансово-кредитної підтримки товаровиробників 
різних форм власності, створення діючого агропродовольчого ринку при 
значному підвищенні платоспроможного попиту населення. 
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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для прийняття ефективних управлінських рішень, протидії загрозам 

діяльності підприємства власникам та керівництва підприємства необхідно 
інформація щодо достовірної оцінки його активів, пасивів, доходів, витрат та 
фінансових результатів.  

Однією із функціональних складових економічної безпеки підприємств є 
інформаційна складова, яка визначається як ефективне інформаційно-
аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства. Важливе місце 
в цьому належить бухгалтерському обліку, одним із елементів методу якого є 
оцінка [6].  

В бухгалтерському відображаються лише такі об'єкти, які мають вартісну 
оцінку [3]. Саме застосування вартісної оцінки дає можливість зіставити та 
узагальнити різнорідні засоби та економічні явища, порівняти витрати 
підприємства з виручкою, виявити результати його роботи[4]. Таким чином, 
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такі важливі економічні показники, як собівартість, прибуток, рентабельність 
базуються на вартісній оцінці[3] . Названі показники діяльності забезпечують 
економічну стабільність підприємства, її ефективність діяльності. 

На думку багатьох вчених,  оцінка є вимірником  наявності та руху 
господарських засобів,  складовим елементом методу бухгалтерського обліку і 
не тільки тісно зв'язана з усіма іншими елементами, але є передумовою їхнього 
функціонування. Так, складання балансу передбачає як обов'язкову умову 
застосування грошового вимірника, тобто грошову оцінку засобів. 
Відображення операцій у відповідних документах, на рахунках, проведення 
інвентаризації та складання звітності немислиме без їхнього вимірювання, 
узагальнення та підрахунку у грошовому вираженні. 

Від обґрунтованості оцінки  та правильного застосування залежить 
об'єктивність характеристики наявних ресурсів та ефективності їх 
використання, точність визначення результатів роботи кожного підприємства  

Основними принципами оцінки, які використовуються в практиці є 
принцип реальності та принцип однаковості . 

Реальність оцінки відображає відповідність грошового виразу вартості 
об'єкта затратам живої та уречевленої праці, вкладеної в нього [5]. З цією 
метою всі натуральні та трудові показники переводять у грошові за допомогою 
діючих цін, розцінок та інших атрибутів. Тобто,  реальність оцінки передбачає 
своєчасну та належним чином обґрунтовану калькуляцію собівартості 
виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг. 

Принцип однаковості оцінки полягає в тому, що на всіх підприємствах 
протягом тривалого періоду однакові засоби мають однаковий порядок оцінки, 
який регулюється органами, що здійснюють керівництво бухгалтерським 
обліком. В основу оцінки засобів підприємств України покладено фактичну 
собівартість. Так, національними стандартами  передбачено, що капітальні 
вкладення  та фінансові вкладення оцінюються за фактичними витратами. 
Основні засоби, нематеріальні активи та малоцінні і швидкозношувані 
предмети оцінюють також за фактичними витратами на їх придбання, доставку 
і встановлення, відображаючи окремо суму їх зносу. Такий порядок дає 
можливість визначити залишкову вартість цих об'єктів як різницю між 
первісною  їх вартістю та сумою нарахованого зносу. 

Товари в торговельних підприємствах обліковуються за продажними 
цінами. Різниця між купівельною вартістю та вартістю за продажними цінами 
відображується у звітності як окрема стаття. Окремо відображуються також 
витрати із завезення товарів й залишок нереалізованої їхньої частини. Таким 
чином, фактична вартість товарів за її складовими частинами. 

Виробничі запаси, а також виготовлена  готова продукція оцінюються за 
їхньою фактичною виробничою  собівартістю. Але,  в поточному обліку їх 
відображають або за встановленими підприємством  обліковими цінами. В кінці 
місяця після визначення суми фактичних витрат, підприємства повинні для 
достовірного відображення фактичної собівартості розподілити транспортно-
заготівельні витрати та відхилення фактичної собівартості від облікової з 
відповідним коригуванням таких даних.  
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Оцінка розрахунків з дебіторами та кредиторами відображаються кожною 
стороною у власній звітності в сумах, що випливають з бухгалтерських записів 
і визнаються нею правильними. 

За умов ринкової економіки застосовується багато методів оцінки засобів 
підприємства; за собівартістю, за ринковими цінами, за найменшою оцінкою , 
але оцінка засобів підприємства має відповідати вимогам бухгалтерської 
звітності[4]. 

З врахуванням принципів реальності та однаковості оцінки за умов 
інфляції, відповідні засоби підлягають переоцінці, завдяки цьому досягається 
реальність оцінки засобів підприємства на кожний момент його 
функціонування. 

Для розрахунку показників які оцінюють фінансово-економічний стан 
підприємства, тобто його економічну безпеку, їх поділяють на групи: 
показники прибутковості; показники ділової активності; показники 
платоспроможності; показники фінансової стійкості[1]. Для визначення 
названих показників проводиться оцінка поточного рівня забезпечення 
фінансової складової економічної безпеки, оцінка ефективності запобігання 
можливій шкоді від негативних дій щодо фінансової складової економічної 
безпеки підприємства [2]. 

Ефективність є однією з головних характеристик результативності 
управління діяльністю підприємства, що зумовлює необхідність її детального 
вивчення. Забезпечення ефективності напряму пов'язано з його оцінюванням. 
Розв’язання питань підвищення та підтримки ефективності управління 
діяльністю підприємства неможливо без комплексного оцінювання її рівня. 
Результати такого оцінювання дозволяють встановити масштаб і зміну 
спрямованості в управлінні діяльністю підприємства, прогнозувати їх вплив на 
ключові функціональні підсистеми підприємства, ухвалювати відповідні 
управлінські рішення щодо підвищення та підтримки рівня ефективності 
управління діяльністю, вибирати методи, способи, інструменти управління 
діяльністю підприємства. 

Процедура оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства 
висуває проблему вибору методу, на підставі якого вона має здійснюватись. 

Проте у ринковій економіці управління витратами означає створення 
єдиної, раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними 
цільовими установками та взаємопов’язаними елементами. 

Управління витратами – це складний, багатоаспектний та динамічний 
процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого 
економічного результату діяльності підприємства [1]. 

На сьогоднішній день фінансово-економічний стан підприємства 
характеризується ступенем його прибутковості і оборотності капіталу, 
фінансової стійкості й динаміки структури джерел фінансування, здатності 
розраховуватися за борговими зобов’язаннями.  

Правильна оцінка фінансових результатів та фінансового стану необхідна 
як його керівництву, так і інвесторам, партнерам, кредиторам, державним 
органам. Але фінансовий стан цікавить і його конкурентів, але вже в іншому 
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аспекті – негативному. Вони  зацікавлені в ослабленні позиції конкурентів на 
ринку.  

При ослабленні фінансової складової економічної безпеки відбувається 
зниження ліквідності підприємства, збільшення розмірів кредиторської та 
дебіторської заборгованості, зниження фінансової стійкості. 

На розмір прибутку підприємства прямий вплив мають такі показники 
результатів діяльності підприємства як доходи та витрати. Враховуючи це, 
зменшення загроз економічній безпеці безпосередньо пов’язане з правильною 
оцінкою та визнанням доходів і витрат, а відповідно визначення в податковому 
обліку об’єкта оподаткування, а у фінансовому обліку – фінансового 
результату. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ВИЗНАЧЕННЯ:  

«КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» 
 

В сучасному світі корпоративна організація є одним з найбільш значимих 
і важливих явищ, прояви якого набули надзвичайно широкого розповсюдження 
у найрізноманітніших сферах суспільного буття. Реалізація принципів 
корпоратизму в процедурах оформлення і консолідації інтересів різних верств 
населення та соціальних груп громадян належить до складу стрижневих 
складових процесу розбудови демократичного державного устрою. Втілення 
ідеологічних засад корпоратизму становить фундаментальну основу для 
утворення системи неурядових організацій та об’єднань («громадянське 
суспільство»), функції яких пов’язані із організацією громадського контролю та 
медіаторного посередництва. Принципи корпоратизму також широко 
використовуються в процесі розбудови механізму соціально-трудового 
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партнерства, учасниками якого виступають держава, об’єднання підприємців та 
найманих працівників [1]. 

Економічні корпорації виступають найбільш активними учасниками 
ринкових відносин, а їхня діяльність охоплює переважну більшість господарських 
операцій видобутку, розподілу та споживання виробничих ресурсів, вироблення 
корисних благ, задоволення широкого кола суспільних потреб та запитів. 
Необмежені можливості, що надаються корпоративною організацією для 
нарощування обсягів діяльності та залучення інвестиційних ресурсів, дозволяють 
створити надзвичайно сприятливі передумови для активізації інноваційної 
діяльності. Потужною рушійною силою розгортання процесів глобалізації 
світогосподарських відносин виступають транснаціональні корпорації, панування 
яких у більшості галузей світової економіки, в свою чергу, стало одним з 
найбільш помітних та характерних наслідків посилення такого роду інтеграції. 

Друга половина ХХ – початок ХХІ століття характеризується 
збільшенням вагомості проблеми забезпечення безпечного розвитку суб’єктів 
підприємницької діяльності, що обумовлено посиленням конкуренції на 
національних та міжнародних ринках, суттєвим зростанням для підприємств 
значення зовнішніх факторів розвитку в порівнянні з внутрішніми, зростанням 
ролі та імовірнісним характером науково-технічного прогресу, глобалізацією 
світової економіки, спонтанністю природних процесів та зростанням кількості і 
масштабів військових конфліктів, терористичних акцій. 

Це обумовлює необхідність розробки теоретико-методогічних засад 
забезпечення безпеки функціонування суб’єктів господарювання. З огляду на 
існуючі протиріччя понятійно-категоріального апарату пропонується 
дослідження сутності основних категорій з позицій об’єктивно-
функціонального підходу та обґрунтовується доцільність використання терміну 
«корпоративна безпека підприємства».  

Термін «корпоративна безпека підприємства», будучи за своєю суттю 
поліфункціональним поняттям, вимагає дослідження своєї суті, структури та 
складових елементів з позиції системного підходу. Тому при дослідженні 
структури корпоративної безпеки підприємства використаємо теоретичний та 
методологічний апарат теорії систем [2]. Відповідно до цієї теорії всі процеси, 
явища, функціонування структур різної складності необхідно розглядати з 
точки зору системного підходу.  

З позицій системного підходу, на нашу думку корпоративну безпеку 
можна розглядати як стан  системи, що забезпечує можливість створення умов 
для ефективності діяльності  в поточному періоді та забезпечення 
перспективного розвитку в майбутньому, що сприяє захисту інтересів cистеми. 

Щодня бізнес стикається з безліччю проблем і труднощів. В основному 
експерти виявляють такі  основні  проблем при оцінці системи корпоративного 
управління компанією:  проблема концентрованої власності,  неефективність 
ради директорів, конфлікт інтересів, нехтування правами акціонерів, прозорість 
і внутрішній аудит. Але реальність така, що найчастіше причина основних 
проблем компанії одна – низький рівень корпоративної безпеки. У світлі 
глобальної економічної кризи належне корпоративна безпека набуває вкрай 
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велике значення, так як вона допомагає підвищити ефективність, підкріплює 
довгострокове процвітання компанії, і забезпечує дотримання прав всіх 
акціонерів. 

Всі перераховані вище труднощі, з якими так часто стикаються великі 
компанії, є наслідком низкього рівня економічної безпеки. Тому, вирішивши 
кореневу проблему, бізнес разом позбавиться усіх, що попутно виникли. 
Впровадження в компанії належного рівня управління корпоративною 
безпекою підвищує ефективність діяльності і допомагає в управлінні ризиками, 
а також значно покращує репутацію компанії. 

Висновки. Стабільне функціонування та розвиток вітчизняних 
підприємств в умовах сучасної економіки України та лібералізації зовнішньо-
економічних зв’язків нашою державою вимагають формування механізмів 
адаптації до негативних збурень зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Одним з шляхів нейтралізації цих негативних впливів є формування механізму 
забезпечення корпоративної безпеки підприємства. Недостатність теоретичних 
та практичних досліджень із вищеназваних питань визначає актуальність теми, 
а також вибір її мети та визначення завдань. 
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ECONOMIC SAFETY MANAGEMENT AT FOOD MANUFACTURING 

ENTERPRISES 
 

Economic security is a decisive factor of enterprise strategic management.  
Enterprise economic security provision is affected by a number of internal and 
external attributes. In our opinion, effectiveness of enterprise economic security 
provisions are as follows: effectiveness of state economics regulation means; 
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favorable state external economics; political status; development of effective means 
in order to decrease twilight economy; level of state national safety, etc. Internal 
factors of enterprise economic security provision – unique technologies; well worked 
out and effective business processes (projects management, quality management, 
salesmanship, marketing, planning, budgeting, staff motivation, etc.); presence of 
qualified personnel and others. 

Achieving high levels of economic security by domestic enterprises in terms of 
constant external and internal environment changes, is a priority task, solution of 
which will result in a positive development perspective. 

Assessment of enterprise economic security development is to be performed 
via all of its constituents. In order to assess each economic security component, one 
must develop a primary indices system, considering industry-specific and market 
peculiarities of enterprise activity and corporate risks, all brought to a single complex 
index of each component, which will at all trends objectively reflect activity status. 
Complex indices of each economic security component define the meaning of each 
integral economic security index value, which will characterize the attained level of 
enterprise economic security. Main advantages of enterprise economic security lie in 
the fact that it combines the influence of indices and rates and bring the economic 
security level to one quantitative value which significantly facilitates economic 
interpretation of the received results.   

Strategic enterprise management gains a peculiar meaning in nowadays 
management conditions, important role in which is played by formation and 
implementation of a correspondent strategy. Such a strategy provides the enterprise 
with an economic security level sufficient to ensure the stable and dynamic 
development in future. Only on conditions of development and proper economic 
security strategy implementation, one can talk about sufficient effectiveness of 
general strategy development, performed by the enterprise.  

An analytical basis of forming and implementing the enterprise economic 
security strategy is to be the enterprise economic security results assessment which 
creates the corresponding conditions for effective enterprise functioning within the 
dynamic market environment. Enterprise economic security strategy grants a 
possibility to quickly react to economic situation changes. 

Therefore, if in view of the assessment results, the enterprise economic security 
will be maintained on a sufficiently high level, it is reasonable to apply the economic 
security maintenance and risk avoidance strategy. This strategy is purposed to 
provide high level of economic security and create new backgrounds for its 
amplification.  

Average economic security level urges the enterprise to implement economic 
security amplification strategy and intensification of powers in order to limit the risks 
influence. This strategy from one side, foresees the means of maintaining positive 
trends to amplify the enterprise economic security, and from the other side - to 
prevent economic security weakening.  

In terms of low economic security levels, it is reasonable to implement the 
economic security restoration and negative risk influence elimination strategy. Such a 
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strategy is to foresee an implementation of risk elimination means, which will prevent 
negative processes spreading and provide the enterprise activity and survival. 

During the course of economic security strategy selection it is necessary to 
consider all present enterprise possibilities of implementing specific strategic means 
and necessary implementation time. The higher is the risks influence intensity on 
specific enterprise, the more time and power will be necessary for conversion to a 
new management type. 

Economic security restoration and risks negative influence elimination strategy 
foresees instant reaction to risks negative influence in terms of limited time and 
possibilities which may not always allow performing economic security provision 
actions, or prevent economic security provision actions implementation at full 
amount. In terms of this strategy a specific contradiction may arise. From one side – 
hastily applied decisions are not always effective, and from the other – delay in rapid 
development of specific actions may result in the enterprise insolvency or 
bankruptcy.  

Strategy of economic security amplification and powers intensification in order 
to limit the risks influence, foresee the presence of shortened time period for 
developing necessary means and average enterprise capabilities of ensuring the 
economic security, corresponding to present needs. This type of strategy foresees a 
quicker reaction to risks influence, contains a number of specifically planned actions 
that allow adapting in shortest possible terms. 

The most effective strategy of economic security maintenance and risks 
prevention is the one which requires sufficient time for implementing strategic 
administrative decisions and high enterprise capabilities of ensuring economic 
security. This strategy allows the enterprise to prevent risks before their negative 
influence can occur. 
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СЕКЦІЯ 8.  Математичні методи в економіці 
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THE INFLUENCE OF MAKROECONOMIC POLICIES IN ALBANIAN 

TRANSITION 
 

Fiscal policy is the use of expenditures and government taxes affecting 
economic activity. Determination of fiscal policy in a given year, in fact, considers 
the past (current socio-economic situation) and implications for the future (fiscal 
sustainability).Fiscal policy can be expansionary or restrictive. An expansionary 
fiscal policy means reduction of direct and indirect taxes and increased government 
expenditures. These policies will encourage more expenditure and boost economic 
activity. While a restrictive fiscal policy means tax increase and government 
expenditure cuts. These policies will reduce the level of aggregate demand and help 
inflation reduce. To choose between two types of fiscal policy is not an easy decision, 
both in terms of the current state of the economy, and political decisions. Choosing of 
fiscal policy is one of the most controversial issues of the role of government in 
social and economic life of a country, not only by economists, but from a wider range 
of people. In this article I discussed some of the issues on which the debate over 
fiscal policy remains open. 

The article is comprised of four issues. The role played by fiscal policy on 
economic growth will be treated in the first issue. The analysis will focus on the 
theoretical treatment as well as the role played by fiscal policy in our country, 
stretching even further in some suggestions for the future. The long-term fiscal policy 
will be treated the second issue, fiscal sustainability. It will also analyze the status of 
fiscal policy in Albania seen in the context of fiscal sustainability. 

The role fiscal policy plays in social issues will be treated in the third case. In a 
country with a high poverty rate and an economy that requires large investments, the 
choice of budgetary policy is a controversial issue. The role of politics in the choice 
of fiscal policy will be treated in the last issue. This issue will focus on the role 
played in the political development of the country. The article closes with 
conclusions. 

The main purpose of this article was to discuss the issues of fiscal policy, 
leaving the discussion on this issue open. Through this article we have tried to 
conclude that the role of fiscal policy in economic development is very important, 
particularly with regard to position it has in creating of a stable macroeconomic 
environment. The choice of fiscal policy can not be used as a template sample that 
are used in different countries, but based on specific conditions which characterize 
economic and social situation of one country. Financing of economic sectors that 
promote economic growth, to ensure fiscal sustainability and reduce social problems 
should be the main goal of fiscal policy in our country. Approval of budgets for the 
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years to come with these objectives is an experience that should be followed in the 
near prospect and remote. Fiscal policy is based on theoretical and research combined 
with a responsible political class (primarily with intention of fight against 
corruption), which will produce an increase in the standard of material e, social, 
psychological and cultural life for all Albanians. 

Processes that have occurred and will occur to us as a result of the harmonizing 
of economic policy with the technological revolution,  that have contributed to raise 
the awareness and increasing the quality of the most important element: the human 
element, which affects more and more on social economic-outcomes. Positive results 
are measured with providing sufficient resources to meet the needs of the population. 
Realizing the importance of the problem, the question arises: are our economic 
institutions defined and clearly positioned? If we are about to start from property 
institutions «Achill’s Heel of Albanian Democracy», then we should make another 
logistic question: are the current old land owners, real and legitimate owners or to 
face «new pseudo-owners», but with new instruments? 

 
Figure 1: Borxhi i Brendshëm Publik in % from PBB 

 
It is an alarming fact that politicians didn’t lunch at the beginning of the 

process and still  are undertaking any radical measures against the problem of 
property as a key issue of economic development and political claims that every 
country which pretends to enter into irrevocable path of democracy. Referring to the 
post-communist situation of the who have passed these processes, we can 
unambiguously say that Albania is characterized by the unresolved relation of 
property. 

It should be understood that misinterpretation of real property on purpose, or 
«accidental», leads toward disaster of endemic disease of economic informality of the 
countries unfortunately strained through «wild»  transition (as it is the unique case 
with Albania). Albania symbolically in its painful history is considered by the 
theorists as a country that has gone through a unique and radical communism in 
Europe, «wild» transition" post-communist of one absolutely unique democracy. 
Apparently the «Albanians», are and have been historically unique in each view. 
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Better than anyone could have observed and categorized at early stages, Albanian 
friend, Lord Byron said in his writings. 
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Figure 2: Budgets and Health Insurance 

 
The first appearance of informality is reflected in wrong fiscal policies, which 

in stochastic converge in total tax evasion, whether individual or at character level 
society. Two theses for research may be taken into account: To what extend is the 
real measure of informality in our country? What is the current real measure of 
inflation? No correct answer has been given by any of the «specialized» institutions 
obliged by the law to take into account this important issue. We are not taking here 
about INSTAT an institution that at the time of monism was created and continuously 
served blindly as «vassal paid by the state», likewise, Guardian and Monetary Policy 
(Central Bank) and the Chief Guardian, Mr. Fullani. This Chief Guardian along with 
previous Chief Guardians, have transformed their institution into the so-called 
«independent», the anemometer (a device that measures the speed and direction of 
the wind). So, depending on the economic policy of the ruling party, which has 
catapulted into this neuralgic position for the fates of the countries, as well as 
mannequins and the CB chameleons who publish their «official» data in the most 
possible grotesque way, But, even if it requires to search «famous» international 
institutions, it could hardly come up with the correct answer. Perhaps, these super 
specialists of planetary fame in their inability which derives from their transparent 
ignorance, do not want to reveal «state secrets», or as «not paid» well. These two 
named above theses and courageous individuals seeking about such significant 
information problem and primary for economy, they can be considered as «agents» of 
foreign inventions and national security risk to Albania! We believe that this situation 
has been created due to the failure to realize the main objectives of economic policy, 
but as a result of chaotic positions of political forces. As a result of these phenomena, 
«these processes are accompanied by strong social differentiation and rapid 
impoverishment of the population». By neglecting the economic policies and 
importing economic and social policies from other countries with political, economic 
and historical structure utterly unlike, Albania has a relatively weak growth and 
stability is presented with a «fragile» during the transition period. Through these 
systems «diabolical» economy (which unfortunately, here change every time the big 
Heads of the World Bank or the International Monetary Fund  is changed), Albanian 
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policy makers relying on their personal interests have turned our country into a rat 
model, or in a laboratory where all sorts of economic «panacea» have been 
experimented. These «greedy» government personalities seem to forget that such a 
policy could create denigrating serious consequences and national disaster. We have 
wouldn’t prefer to remind the readers of auditor about tragic experiment that was 
conducted against the Albanian people in 1997.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
It is quite unwilling fact that often personal interests of a particular group of 

individuals return to the contrary interests of an entire developing people. The stand 
of this group of individuals, as well as the authorities of policymaker’s leading to 
anti-national policy. If every day we will have to face with corrupted ministers and 
corrupted greedy employees at all public administration levels (dignified members of 
«Kadare’s Palace of Dreams»), we think that this is not an endemic problem only for 
Albania. It is enough if we just set our eyes to our neighbors: Italy. It is an undeniable 
reality example where several times the Prime Minister of Italy, Mr. Berlusconi 
(close friend and professor of Albanian Government in entire last 22 years), who has 
recently been sentenced to 4 years in prison for tax evasion. Not to forget another 
historical fact, when Al Capone was the King of the world of organized crime in the 
world, the U.S. as the state was unable to punish the severe crimes, found the most 
sophisticated method to eliminate the prisoners and charge d them of irrefutable, tax 
evasion. This is where the democracy has commenced. Here is where lies the force of 
law, Tragic-Comedy in Albania absurd lies in the fact why these politicians, ministers 
or ordinary legislative clerk are not maximally punished, but any person who had 
accidently caused a fire to personal pasture or using a stolen cell phone. These 
paradoxes of ordinary Albanians life confirm conventional wisdom «recognized as 
wise and patient». Currently there are many eyewitness citizens who live in a stage of 
life where the predominant desire for personal enrichment abusive and illegitimate 
unscrupulous. Perception of irregularities and violations was constantly grown to this 
group of people. Honest and simple citizens have highly paid with their welfare and 
health about e dishonesty and abusiveness of this corrupted group of people acting in 
the name of power. To eliminate and show the power of law to such individuals or 
powerful groups of abusing people, it is necessary to adjust the strengthening fiscal 
policy measures which should be mandatory for every employee of public 
administration as well as any other Albanian citizen. In this way ensure the victory of 
people of Albania against the corrupted individuals. 

These were some of the ideas, but if the interested parties unite in their 
concerns and problems as treated above, we think that such issues will be resolved 
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through round tables, conferences and seminars on economic policy in general and in 
particular fiscal policy (which unfortunately still continue to be  a rare phenomenon 
in Albania!).  By using the language of dialogue and understanding for the sake of the 
of the country welfare, finding of optimally detailed ideas and conclusions and their 
applying of in practice as soon as possible. 

Currently it is time to think more seriously about the future of Albania. The 
moment has come to understand that if currently we are being invited to be engaged 
in the Great European Family Courtyard,   and we cannot for sure reach it with our 
"original" concepts applied so far. Comparisons with the concepts and standards 
should be made within the Great Masters Courtyard; otherwise they won’t even open 
the door of that court, whereas entering the house is a question that needs no 
discussion. 
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СЕКЦІЯ 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба 
 

Боровик А.О. 
Пермский филиал Институт экономики УрО РАН, г. Пермь (Россия) 

 
ОСОБЕННОСТИ АУТСОРСИНГА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аутсорсинг является одним из наиболее распространенных инструментов 
повышения эффективности производственных процессов в различных сферах 
экономической деятельности. Использование аутсорсинга началось с бизнес-
процессов, позднее он стал применяться в некоммерческой деятельности, в 
частности при реализации функций государственного управления. По мере 
расширения сферы применения аутсорсинга в деятельности исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, соответствующий опыт стал 
предметом научного осмысления. Можно выделить несколько важных аспектов 
изучения данной проблематики: а) экономическая, в частности, бюджетная 
эффективность передачи на аутсорсинг отдельных процедур и функций  
управления; б) организационные формы осуществления аутсорсинга; в) 
правовые вопросы применения аутсорсинга в государственной деятельности г) 
риски от использования аутсорсинга в социально значимых сферах 
деятельности исполнительных органов власти; д) особенности аутсорсинга в 
специфических сферах государственного и муниципального управления.    

Проблема эффективности деятельности государственных органов 
управления является актуальной для нашей страны. Наиболее остро она стоит в 
сфере решения задач, имеющих первостепенное социальное значение.  

Долгое время критерием силы и эффективности государства был уровень 
организации его институтов, базирующихся  на принципах бюрократии.  
Однако по мере развития и усложнения экономики, гражданского общества 
становилось все более очевидным, что такое устройство государственного 
аппарата тормозит развитие  общества в целом. Изменилось и понимание 
эффективности государственного управления, на смену административным 
формам «поддержания порядка» пришли механизмы обеспечения устойчивости 
и динамичности развития социальной системы, основанные на взаимодействии 
институтов власти с  другими субъектами общества.  

Образцом государственной эффективности стали гибкие сетевые 
структуры, основанные на кооперации институтов государственного 
управления,  частного сектора и гражданского общества, при этом то, что 
раньше рассматривалось как прямые  обязанности государства, стало 
трактоваться как одна из разновидностей услуг. В конце 20 века в США и 
Великобритании стала формироваться концепция «нового государственного 
управления» (New Public Management) [1]. В России аналогичные подходы 
начали развиваться в рамках, так называемой административной реформы 
2006-2010 гг. [2] Ее  авторы исходили из того, что функции государственных 
органов  являются ни чем иным, как специфической  формой услуг, и при 
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надлежащей регламентации (стандартизации) их можно рассматривать как 
товар, имеющий свою цену. При этом часть бюджетных расходов, ранее 
направлявшуюся на содержание административного аппарата  можно 
направить на закупку соответствующих услуг на конкурсной основе. Это 
позволило бы  сделать бюджетные расходы более «прозрачными», 
сформировать рынок соответствующих услуг, использовать конкуренцию 
поставщиков услуг для повышения  качества и снижения цены. 

Административная реформа в  нашей стране  инициировала развитие 
разнообразных форм взаимодействия бизнеса и государства, получивших 
название государственно-частного партнерства (ГЧП),  основными из которых 
являются: контрактные и арендные отношения, аффермажные соглашения, 
лизинг, соглашения о разделе продукции, концессионные соглашения, 
финансово-промышленные группы, аутсорсинг  [3]. 

Аутсорсинг государственных и муниципальных функций управления 
является одной из форм государственно-частного партнерства, заключающейся 
в передаче на условиях договора отдельных процессов (видов работ) внешней 
организации при сохранении общей ответственности органа исполнительной 
власти. В концепции административной реформы в РФ аутсорсинг трактуется, 
как  механизм выведения отдельных видов деятельности за рамки 
функционирования органов исполнительной власти путем заключения 
контрактов с внешними исполнителями  на конкурсной основе [4]. 
Важнейшими отличительными чертами аутсорсинга в органах государственной 
власти являются: а) конкурсность - определение внешних исполнителей на 
основании победы в конкурсе на оказание работ или услуг; б) сохранение 
ответственности государственного органа за надлежащее исполнение 
функций, передаваемых на аутсорсинг.  

Считается, что основными побудительными мотивами для использования 
аутсорсинга в госуправлении являются следующие: 

1) Снижение  издержек на исполнение государственных функций в 
части оказания государственных услуг, экономия бюджетных средств. Мы 
считаем, что данная причина выходит на первый план, поскольку дефицит 
государственного бюджета признан руководством страны, как перманентный 
фактор экономического развития в среднесрочной перспективе Если в 
последние годы эта проблема остро стояла перед ограниченным перечнем 
субъектов РФ, то прогнозируется, что начиная с 2014 года она затронет все без 
исключения субъекты федерации.  

2) Передача на аутсорсинг неосновных, менее значимых, 
вспомогательных и обслуживающих функций и процессов, позволяет органу 
власти сфокусироваться на основной деятельности и сократить 
соответствующую часть административного персонала.  

3) Доступ  к ресурсам и технологиям, которые может использовать 
только специализированная организация, и которые отсутствуют в  
государственной организации. Применение разработанных,  лучших навыков и 
приемов (практик) при использовании традиционных ресурсов и технологий. 
Вышеназванное  повышает качество и расширяет спектр оказываемых услуг. 
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4) Персонификация ответственности за  наиболее сложные в 
управлении функции и  процессы, повышение эффективности контроля за их 
исполнение со стороны государственного органа.  

Мировой и отечественный опыт использования аутсорсинга в органах 
государственного управления  свидетельствует о том, что лучших результатов 
достигли те из них, которые ставили задачу повышения качества исполнения 
своих функций, при этом более успешно решалась и задача сокращения 
бюджетных расходов [5;6]. Аутсорсинг наиболее эффективен в тех случаях, 
когда перед госорганом стоит задача исполнения новых функций.  В 
традиционной системе она решается путем найма и (или) обучения работников, 
введения дополнительной мотивации. Возникает необходимость 
контролировать исполнение новых функций, что влечет за собой усложнение 
организационной структуры, рост численности аппарата управления.  Передача 
соответствующих процессов или функций на аутсорсинг позволяет более 
эффективно реализовать решение новых задач, делегировать ответственность за 
их выполнение сторонней организации и осуществлять контроль по конечным 
результатам [7]. 

Применение аутсорсинга в государственном секторе любой страны имеет 
ряд общих проблем и ограничений, основными из которых являются: 

− возможность изменений в политическом курсе руководства госоргана – 
препятствует реализации долгосрочных проектов; 

− ограниченные финансовые возможности – сужают перспективу 
реализации инновационных подходов; 

− риск утечки конфиденциальной информации – ограничивает передачу на 
аутсорсинг функций и процессов, так или  иначе связанных с 
использованием «закрытой информации»; 

− противодействие со стороны работников госорганов – вызваны 
реальными или мнимыми угрозами увольнений работников, а также 
снижения уровня оплаты труда; 

− риск коррупционных проявлений – считается, что передача функций и 
процессов на аутсорсинг делает их менее прозрачными, по сравнению с 
традиционными формами исполнения. 
Имеется ряд  специфических особенностей в деятельности госорганов в 

РФ, которые затрудняют, или существенно ограничивают использование 
потенциала аутсорсинга. Во-первых, бюджетное планирование осуществляется 
на трехлетнем горизонте, а реальные средства выделяются на годовой период. 
Это затрудняет процедуру проведения конкурсов и порождает неуверенность 
потенциальных аутсорсеров в долгосрочности намерений заказчиков, особенно 
при реализации инвестиционноемких проектов. Во-вторых, российское 
законодательство не предусматривает «гибкости» бюджета, не допускает 
перераспределять ассигнования между получателями. В-третьих, отсутствует 
методическая база ценообразования на госуслуги. В-четвертых, высокая 
«забюрократизированность» администрирования значительно затрудняет и 
удлиняет процессы принятия решений о переходе к аутсорсингу.  В-пятых, 
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«псевдоаутсорсинг» стал распространенным механизмом хищений бюджетных 
средств, что дискредитировало  идею аутсорсинга, заставило многие 
учреждения надолго отказаться от его использования.   

Аутсорсинг  является одним из активно развивающихся во всем мире 
направлений модернизации государственного управления. Несмотря на 
объективные и субъективные факторы, сдерживающие его применения в РФ, 
автор выражает уверенность, что со временем аутсорсинг  войдет в арсенал 
наиболее эффективных механизмов функционирования федеральных и 
региональных органов государственного управления, муниципального и 
местного самоуправления. 
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  РОЗВИТКОМ  

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 
 

Сфера туризму в Україні є невід’ємною складовою світового 
туристичного бізнесу. Державою проголошено туризм одним з 
пріоритетних напрямів розвитку економіки і культури, визначено основні 
цілі державного регулювання та пріоритетні напрями державної політики в 
галузі туризму. В Україні туризм має потужний потенціал. Але його 
економічна віддача поки що незначна. Розвиток сфери туризму гальмується 
недосконалістю нормативно-правової бази, а також методичної, 
організаційної, юридичної та інформаційної підтримки суб’єктів 
підприємництва в сфері туризму та курортів; недостатньою ефективністю 
механізмів державного управління та управління підприємствами у сфері 
туризму і курортів; незначними обсягами інвестицій у розвиток 
матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури; неефективністю 
використання рекреаційних ресурсів.  
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Вирішення вищезазначених проблем буде сприяти підвищенню 
міжнародного авторитету України як туристичної держави на світовому 
ринку туристичних послуг, поповненню державного та місцевих бюджетів 
на основі інтенсивних соціально-економічних зрушень у суспільстві в 
результаті створення сучасної туристської індустрії. Україна посідає одне з 
провідних місць в Європі щодо забезпеченості курортними та 
рекреаційними ресурсами. Серед них найбільш цінними є унікальні 
кліматичні зони морського узбережжя та Карпат, а також мінеральні води та 
лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. Згідно з 
даними, курортні та рекреаційні території в Україні становлять близько 9,1 
млн. га (15%) території.  

Оцінка потенціалу курортних та природних лікувальних ресурсів дає 
підстави розраховувати, що Україна має перспективу розвитку туристичної 
галузі. Це могутній потенціал розвитку міжнародного і вітчизняного 
оздоровлення й туризму, які є прибутковими галузями економіки багатьох 
країн. 

Наявний потенціал дозволяє ставити завдання щодо ефективного 
відтворення трудових ресурсів і генофонду нації шляхом оздоровлення, 
забезпечення повноцінного відпочинку громадян, шляхом перетворення 
курортної галузі на вагоме джерело створення нових робочих місць та 
наповнення державного і місцевих бюджетів. Закон України «Про туризм» 
визначає засади розвитку туризму в Україні [1].  Цим Законом визначено 
основні принципи державної політики в туристичній сфері: 

- забезпечення доступності для всіх громадян, у першу чергу для 
інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, дітей, жінок 
репродуктивного віку, хворих на туберкульоз тощо; 

- врахування попиту населення при розробці та затвердженні 
загальнодержавних і місцевих програм розвитку туризму; 

- економічного та раціонального використання ресурсів і забезпечення 
їх належної охорони; 

- сприяння перетворенню туристичного комплексу України у 
високорентабельну та конкурентоспроможну галузь економіки; 

- законодавчого та нормативно-правового визначення умов та порядку 
організації діяльності туристичної галузі [1]. 

Виходячи із викладеного сформулюємо основні проблеми розвитку 
туризму, що існують в Україні. Це передусім відсутність управлінської 
вертикалі в туристичній сфері у зв’язку з невизначеним спеціальним 
центральним органом виконавчої влади з питань туризму, також відсутність 
чіткої державної політики, спрямованої на розвиток туризму.  

Проблемою в управлінні туризмом є недосконалість правового 
регулювання у сфері управління розвитком туризму на регіональному та 
місцевому рівнях та відсутність планів комплексного розвитку туристичних 
зон.  В Україні досі залишається невизначеним центральний орган 
державної влади з питань курортів і розподіл функцій та повноважень щодо 
регулювання туристичною сферою на державному рівні, відсутність 
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механізмів державного управління у регіонах. На даний час органами 
місцевого самоврядування тільки створюються відповідні самостійні 
підрозділи з питань туризму і курортів для розвитку внутрішнього туризму. 

Відсутність системи контролю за діяльністю суб’єктів курортної 
сфери, повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної 
бази туризму, невідповідність міжнародним стандартам якості надання 
послуг свідчать про недостатність державної підтримки та відсутності 
механізмів комплексного підходу до управління національним туристичним 
продуктом на внутрішньому і міжнародному ринку туристичних послуг [2]. 

Таким чином, необхідно відмітити, що ресурсна база України має 
унікальний туристичний потенціал, спроможний забезпечити подальший 
розвиток національного туристичного продукту і вихід його на міжнародні 
ринки.  Найважливішим завданням на цьому шляху є забезпечення 
формування у сфері туризму сталої державної ідеології, спрямованої на 
раціональне і ефективне використання природних, історико-культурних та 
соціально-побутових ресурсів для розвитку в’їзного і внутрішнього 
туризму. 

Крім того, необхідність розвитку цієї галузі в Україні, у тому числі 
в’їзного та внутрішнього туризму, зумовлена об’єктивною потребою 
збереження навколишнього середовища, природних ресурсів, культурної 
спадщини, людського потенціалу та його духовності, розв’язання проблем 
зайнятості та безробіття, що є сьогодні актуальним для малих міст України. 
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ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Вивчення і аналіз у сучасній науці та практиці проблематики процесу 

удосконалення функціонування системи державного управління привело до 
висновку, що в Україні відбувається активний процес розвитку системи 
управління державними фінансами «як фундаментальної складової для 
розвитку інших сфер реалізації державної політики» [1]. Державні фінанси як 
об’єкт державного управління є сферою, яка потребує «подальшого підвищення 
ефективності її функціонування через удосконалення нормативно-правового 
регулювання комплексу  її  складових та поглиблення координації діяльності 
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органів державної влади, що здійснюють державну політику» [1]. Науковцями 
наголошується: «дієздатність фінансової політики великою мірою  визначається 
ступенем координації її складових: бюджетна, податкова, монетарна політики 
мають бути взаємоузгодженими та спрямовуватися на стабілізацію цін, 
досягнення високого рівня зайнятості населення, позитивного 
зовнішньоекономічного балансу, сталого економічного  зростання»  [2, с. 3-14].  

Державне управління – це злагоджена система об’єктів і суб’єктів 
управління (включаючи взаємопов’язані підсистеми), яка створена державою та 
закріплена на конституційно-правовій основі з метою забезпечення 
життєдіяльності суспільства. Система працює у вигляді управлінського циклу, в 
якому спочатку первинні управлінські рішення, а вторинні управлінські дії. 
Функціонування системі державного управління здійснюється через її 
спеціальні механізми законодавчої влади, глави держави – Президента, 
виконавчої влади, судової влади. Найбільш концептуальними заходами в 
процесі удосконалення функціонування системи державного управління, яке 
полягає в економному, ефективному, результативному, законному і прозорому 
управлінні суспільними ресурсами держави, основаному на відповідальності і 
підзвітності керівників» [3] є прийняття, удосконалення та впровадження в 
діяльність таких важливих державних законодавчих актів (рис. 1, табл. 1): 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Процес удосконалення функціонування системи державного управління  
Таблиця 1 

Заходи Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю  
Назва законодвчого документа Пояснення 

Розпорядження КМУ від 24.05.2005 
р. схвалена Концепция розвитку 
ДВФК на період 2005-2017 рр. (із 
змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженнями КМ № 1347 від 
22.10.2008 р. та № 1601 від 
23.12.2009 р.)  

План заходів щодо реалізації Концепції 
розвитку ДВФК на період 2005- 2017 рр. 
Заплановані такі поетапні заходи: 
І етап: Нормативно-правове та 
методологічне забезпечення; 
Підготовка кадрів та інформаційне 
забезпечення 
ІІ етап:  
Нормативне методологічне забезпечення; 
Організаційно-структурні  зміни; 
Кадрове та інформаційно-технічне 
забезпечення; 
ІІІ етап: Підбиття підсумків 
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До складових механізмів системи управління державними фінансами 
відноситься система державного внутрішнього фінансового контролю, то 
прийнята Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю 
є за своєю суттю генеральним планом започаткованих реформ в цієї системі.  

Цією Концепцією на період до 2017 р. та Планом заходів з її реалізації в 
державі, визначені напрями та конкретні організаційні заходи щодо 
реформування системи державного управління механізмом державного 
внутрішнього фінансового контролю з кінцевою метою: «наприкінці реформ в 
Україні має бути побудована нова система державного внутрішнього 
фінансового контролю європейського зразка, яка передбачає запровадження в 
органах державного і комунального сектору системи внутрішнього контролю в 
кожному сегменті діяльності, утворення служб внутрішнього аудиту та їх 
обов’язкової гармонізації. Організаційно-структурні зміни в системі 
державного і місцевого управління України, а конкретно, саме утворення в них 
підрозділів внутрішнього аудиту, Планом заходів передбачено розпочати вже з 
2012 року» [4].  

Концепцією обґрунтовано заходи, які визначено з метою реалізації 
удосконалення всієї системи управління державними фінансами, серед яких в 
рамках дослідження механізму державного внутрішнього фінансового 
контролю пріоритетними вважаються такі: «розширення повноважень 
Рахункової палати як незалежного державного органу фінансового контролю у 
частині здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, а 
також надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів; 
запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом, у тому 
числі щодо державного боргу як складової частини системи управління 
державними фінансами, визначення стратегічних цілей розвитку держави з 
урахуванням можливостей бюджету в середньостроковій перспективі, а також 
забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної 
політики шляхом: проведення моніторингу імплементації нормативно-правових 
актів у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, прийнятих 
відповідно до статей 26 і 111 Бюджетного Кодексу України.  

Отже, зазначені Концепцією напрями щодо удосконалення системи 
державного внутрішнього фінансового контролю ще раз підтверджують про 
наявність прямо пропорційного зв'язку між низьким рівнем ефективності 
управління державними фінансами та механізмом державного внутрішнього 
фінансового контролю, до яких відносяться нормативно-законодавче 
забезпечення, організаційно-методичні засади їх функціонування (положення, 
рекомендації, порядок, стандарти та інші), принципи, функції та завдання. Цей 
факт підтверджує розробка та схвалення Концепції розвитку системи 
управління державними фінансами (розпорядження КМУ від 3 вересня 2012 р. 
№ 633-р) і Стратегії розвитку системи управління державними фінансами та 
затверджений план щодо її реалізації (розпорядження КМУ від 1 серпня 2013 р. 
№ 774-р). Кожний з цих актів містить аналітичний комплекс проблемних 
аспектів всіх складових системи управління державними фінансами, що 
потребують розв’язання: бюджетної системи, податкової системи, системи 
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управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом, системи 
бухгалтерського обліку, системи державних закупівель, системи державного 
внутрішнього фінансового контролю; системи незалежного зовнішнього 
фінансового контролю; системи протидій корупції; системи доступу 
громадськості до інформації з питань бюджету, сформульовані завдання 
середньострокового та довгострокового характеру та заходи щодо їх 
вирішення, розглянуті можливі ризики, що впливають на недосягнення 
результатів процесу удосконалення функціонування системи державного 
управління.  

В дослідженні системи державного внутрішнього фінансового контролю 
з’ясовано, що розвиток системи управління державними фінансами можливий 
за умовами впровадження парадигми державного внутрішнього фінансового 
контролю за європейським зразком, що базується на ідеології гармонізації 
внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту з метою забезпечення 
ефективного фінансового управління. Впровадження гармонізації внутрішнього 
контролю і внутрішнього аудиту в державному секторі виконується 
Управлінням гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю 
Державної фінансової інспекції України. 

Розглянутий процес удосконалення функціонування системи державного 
управління дозволяє зробити висновки щодо наявності та проведенні чинних 
реформ в площині законодавчого забезпечення системи державного 
внутрішнього контролю, які заплановано реалізувати до 2017 року. Важливим 
кроком для досягнення результатів цього процесу в системі державного 
управління є консолідація механізмів всіх чинних її складових підсистем в 
існуючих нестабільних політичних умовах. 
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СОЦІАЛЬНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ КОРУПЦІЇ  
В КРАЇНАХ ЄС-15 

 
Загальноприйнятим є підхід, коли країни ЄС-15 поділяються на 3 групи 

[4]: 
− Перша група: «корупційний південь» – південні католицькі країни (Італія, 

Іспанія, Греція, Бельгія, Португалія, Франція); 
− Друга група: «чиста північ» – північні протестантські країни (Данія, 

Швеція, Нідерланди, Фінляндія); 
− Третя група: решта країн, що знаходяться за рівнем корупції між двома 

попередніми групами. (Велика Британія, Німеччина, Австрія, 
Люксембург, Ірландія). 
Однак релігійна складова не є визначальною для такого поділу. Як 

показало дослідження [3], релігійна різноманітність (частка населення, що 
сповідує найбільш популярну в країні релігію) не має суттєвого зв’язку з рівнем 
корупції для 12 країн ЄС (Австрії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччини, 
Греції, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії та Іспанії). 
Скоріше попит на певну релігію є наслідком соціального розвитку суспільств 
країн ЄС-15. Такий розподіл пояснюється соціальними та інституційними 
відмінностями між країнами. Як показують дослідження, соціальні норми та 
політична культура південноєвропейських країн мають у собі інтегровані 
стимули для підтримання фаворитизму, непотизму, блату, покровительства та 
клієнтелізму, які є необхідними для самопідтримання певного рівня корупції. 
Зазначені форми корупції зумовлюються високим рівнем зобов’язуючого 
соціального капіталу у поєднанні з низьким рівнем з’єднуючого і спричиняють 
формування корупційних мереж, які заміщують державні інститути. Для інших 
двох груп країн є характерними високі показники як зобов’язуючого, так і 
з’єднуючого капіталу з переважанням останнього. Це дає можливість 
обмежувати корупційні стимули зобов’язуючого капіталу і розвивати систему 
контролю і розподілу влади.  

Країни другої та третьої групи протягом історичного розвитку 
спромоглися забезпечити чіткий розподіл між бюрократією та політичними 
партіями. Суспільства цих країн сформували попит на професійних державних 
службовців не пов’язаних з політикою, внаслідок чого бюрократичні системи 
були реформовані і запроваджені гласні чи негласні кодекси поведінки 
держслужбовців (наприклад, Вікторіанський моральний кодекс у Великій 
Британії [4, p. 689.].). Країни першої групи навпаки протягом того ж періоду 
широко використовували патрон-клієнтські відносини (у вигляді фаворитизму, 
непотизму, покровительства та клієнтелізму) у відносинах між політичними 
партіями, бюрократією та бізнесом замість раціональної адміністративної 
взаємодії. Це призвело до формування спотворених інституційних структур, які 



 252

закріпились в умовах відсутності контролю і розподілу влади протягом періодів 
правління авторитарних режимів у низці країн групи [4, p. 689.]. 

В умовах значної політизації державного управління одним з основних 
каналів корупції країн ЄС-15 стало фінансування партій та виборчих кампаній 
партій та окремих політиків. Опитування показують, що політичні партії є 
найбільш корумпованим інститутом для більшості країн ЄС-15. Фінансування 
політичних партій регулюється законодавчо у всіх країнах ЄС-15, окрім Швеції 
[1, p. 54]. У той же час корпоративні пожертви заборонені у Бельгії, Франції, 
Греції, та Португалії [1, p. 54]. Анонімні пожертви можливі лише у Греції та 
Швеції, а максимальний обсяг пожертв від 1 донора протягом року не 
передбачений у Данії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швеції та Великій 
Британії [1, p. 54]. Як бачимо, у більшості випадків посилене регулювання 
фінансування політичних партій застосовується у країнах зі значною 
політизацією державного управління, як відповідь на існуючу проблему. Однак, 
як показують дослідження [2], такі заходи легко обійти, і вони не пов’язуються 
зі зниженням корупції. 

Країни першої групи, на відміну від двох інших, не розвинули систему 
контролю і розподілу влади. Зокрема, в цих країнах протягом певних періодів 
було створено можливості для узурпації ключових політичних та 
адміністративних посад, СМІ та судової влади однією політичною силою [4]. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ  

 
В сучасних умовах становлення і подальшого розвитку України, її 

прагнення впровадження європейських стандартів самоврядування особливу 
увагу привертають проблеми реалізації державної політики щодо розвитку і 
реформування місцевого самоврядування.  
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Ще на початку набуття нашою країною незалежності виникла потреба 
реформування місцевого самоврядування, служби в органах місцевого 
самоврядування, проведення ефективної адміністративно-територіальної  
реформи. Найбільше розмов точиться про перерозподіл повноважень між 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, реальне 
наповнення місцевого самоврядування фінансовими та правовими 
можливостями [3]. 

Розвиток місцевого самоврядування в Україні вимагає зміцнення 
нормативно-правових, фінансових, матеріальних засад цієї гілки публічної 
влади. Актуальним завданням є створення умов, в яких усі ради матимуть 
необхідний ресурс для розв’язання питань місцевого значення в інтересах 
місцевих громад [1].  

Важливу роль у розв’язанні зазначених та низки інших проблем мають 
відіграти відповідні програми. Застосування програмно-цільового методу в 
діяльності органів місцевого самоврядування, як показав досвід, дозволяє не 
тільки розв’язувати питання життєдіяльності територіальних громад, а ще й 
самих органів місцевого самоврядування, які стикаються з потребою зміцнити 
власну матеріально-технічну базу, ознайомитись з передовим досвідом 
діяльності, отримати допомогу в роботі з підвищення кваліфікації, 
забезпечення участі в конкурсах проектів і програм місцевого самоврядування 
[1].  

Вищезгаданим питанням також приділяють увагу у своїх наукових 
працях вітчизняні дослідники і науковці. Так останнім часом з’явилась низка 
праць українських авторів присвячена зазначеним проектам і програмам [1; 4; 
6: 9; 10].  

Ідея проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування (далі – Конкурс)  належить учасникам 
муніципального руху, ініціативи яких були підтримані Президентом України на 
VIII Всеукраїнських муніципальних слуханнях (серпень 2002 року). У розвиток 
цих ініціатив була підготовлена і ухвалена нормативно-методична база 
започаткування і проведення щорічного Конкурсу. Конкурс створений як один 
з інструментів державної підтримки місцевого самоврядування у вирішенні 
питань регіонального розвитку.  

Його метою є: відбір проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування (далі – Проекти (програми)), які фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством, і спрямовані на розв'язання актуальних проблем 
розвитку місцевого самоврядування; поширення позитивного досвіду, набутого 
у процесі реалізації проектів (програм).  

Основними завданнями Конкурсу є: розвиток співпраці органів місцевого 
самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських 
організацій у розробленні і реалізації проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування; створення фонду підтримки перспективних проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування; узагальнення та поширення 
досвіду роботи, спрямованої на розв'язання проблем розвитку місцевого 
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самоврядування; удосконалення інформаційної політики з питань розвитку 
місцевого самоврядування; відбір проектів та програм з метою надання за 
рахунок коштів державного бюджету фінансової підтримки для розвитку 
місцевого самоврядування. 

Учасниками Конкурсу можуть бути органи місцевого самоврядування, які 
в установленому порядку зареєстрували проект або програму розвитку 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, попередньо затверджені 
рішенням відповідної ради. 

Головними очікуваними результатами Конкурсу відповідно до завдань 
Конкурсу є: впровадження інноваційних ідей у практику місцевого 
самоврядування;  поширення кращих практик розв’язання актуальних проблем 
розвитку місцевого самоврядування; посилення співпраці місцевого 
самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності та громадськими 
організаціями [7].  

Слід зазначити, що Всеукраїнський конкурс проводиться в Україні вже 10 
років поспіль, починаючи з 2003 року. За ці роки у ньому взяли участь більше 
трьох тисяч органів місцевого самоврядування, які розробили 4238 проектів та 
програм, 1068 з яких стали переможцями та отримали дольове державне 
фінансування (слід зауважити, що за умовами Конкурсу фінансування з 
державного бюджету не повинно перевищувати 80 % від загальної вартості 
проектів, відповідно з місцевих бюджетів та за рахунок організацій партнерів – 
20 %). Частка фінансування проектів – переможців Конкурсу з місцевих 
бюджетів збільшилася до 47 відсотків, що свідчить про головний ресурс 
Конкурсу – посилювати відповідальність органів місцевого самоврядування 
щодо самостійного вирішення проблемних питань розвитку територіальних 
громад [5].  

Отже, одним із показників ефективності Конкурсу є той факт, що органи 
місцевого самоврядування завдяки Конкурсу посилюють інвестиційну 
привабливість територій, що у свою чергу сприяє наповненню місцевих 
бюджетів та збільшенню їх внеску у підтримані державою проекти [7], а 
результатом є консолідація зусиль територіальних громад, місцевих органів 
влади, бізнес – структур для вирішення конкретних питань розвитку територій, 
які можливо реалізувати лише за участі і дольової фінансової підтримки 
держави. 

Зупинимось на розгляді переможців Конкурсу від Одеської області за два 
останні роки.   

Насамперед зазначимо, що Одеська область – найбільша за площею 
область України (її територія складає 33,3 тис. кв. км – 5,5 % території України) 
розташована на крайньому південному заході України, вздовж державних 
кордонів з Республікою Молдова та Румунією. Область розташована на 
перехресті міжнародних транспортних магістралей із півночі на південь та із 
заходу на схід, що визначає певним чином спеціалізацію регіону та пріоритети 
його розвитку. Територія області розміщена переважно у степовій, частково – 
лісостеповій природних зонах. Це визначає її високий агровиробничий 
потенціал та багаті рекреаційні ресурси.  
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До складу Одеської області станом на 01.01.2013 р. входять                 
26 адміністративних районів, 19 міст, у тому числі 7 – обласного значення, 33 
селища міського типу, 439 сільських рад, 1125 сільських населених пунктів. 

Однак, в області спостерігається достатньо високий рівень 
захворюваності населення, помітно вищий від середніх показників по Україні. 
За рівнем забруднення природного середовища область наближається до таких 
промислових регіонів України, як Донбас та Придніпров’я. Також актуальною 
для регіону залишається проблема збирання та утилізації промислових і 
побутових відходів. Гострою соціальною проблемою є водопостачання сіл і 
міст регіону та покращення якості питної води.    

Обласним центром є м. Одеса. Одеса – це промисловий, науковий та 
курортно–туристичний центр півдня України, в якому постійно мешкає більше 
мільйона людей. Але якщо враховувати мігруючі групи населення, то кількість 
його зростає втричі, що значно відображається на навантаженні закладів 
охорони здоров’я, основною метою яких є надання своєчасної якісної і 
доступної медичної допомоги. 

Тому не випадково у 2012 році проектом-переможцем конкурсу визнано 
«Інформатизацію охорони здоров’я м. Одеси». Зазначений проект складається 
із трьох на перший погляд відокремлених частин, які, об’єднуючись у єдиному 
інформаційному просторі, надають повну інформацію щодо здоров’я кожного 
члена громади: створення «Електронного паспорта пацієнта» на базі програми 
«Електронної реєстратури»; впровадження програми «Електронної поліклініки» 
й «Стаціонару»; модернізація швидкої допомоги. Актуальність проекту полягає 
в тому, що його реалізація дозволить  впровадити інформаційні технології у 
медицині, що приведе до економії 30 % бюджетних коштів, збільшиться 
доступність і якість надання медичної допомоги, знизиться соціальна 
напруженість у суспільстві, пов'язана з неефективним використанням наявних 
ресурсів, зміцниться матеріально-технічне оснащення медичних закладів. 

Загальний обсяг інвестування складає 1 млн. 200 тис. грн., за рахунок 
залучених коштів спеціальних фондів, спонсорів – 200 тис. грн., фонду 
конкурсу – 800 тис. грн., міського бюджету – 200 тис. грн. [5].  

Також особливої уваги заслуговують проекти-переможці конкурсу 2013 
року: 

– Жовтнева сільська рада Болградського району «Покращення умов 
здобуття шкільної освіти шляхом енергозбереження»; 

– Борсуківська сільська рада Балтського району «Очищення водойм – це 
здоров’я територіальної громади»; 

– Глибоківська сільська рада Татарбунарського району «Будівництво 
історико-меморіального комплексу «Траянів Вал»; 

– Слобідська селищна рада Кодимського району «Організація 
забезпечення села Правда питною водою, організація системи сприяння 
громадянам села у прокладанні електромережі і водо мережі»;  

– Южненська міська рада «Створення ефективної системи соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів в м. Южному: нові можливості для людини та 
суспільства»; 
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– Балтська районна рада «Балтщина крокує до енергозбереження та 
підвищення енергоефективності»; 

– Білгород-Дністровська міська рада «Модернізація вуличного освітлення 
шляхом запровадження інноваційних енергозберігаючих технологій вмісті 
Білгороді-Дністровському».  

Усі вищезазначені проекти відтворюють новаторські шляхи вирішення 
актуальних проблем регіонального розвитку, демонструють перехід до нової 
моделі інноваційно-інвестиційного розвитку територій, сучасної управлінської 
діяльності органів місцевого самоврядування. 

До участі у Конкурсі 2014 року від Одеської області 30 січня поточного 
року подано проект «Одеський регіональний інформаційно-ресурсний центр 
«Інклюзивна освіта», який затверджений рішенням сесії Одеської обласної ради 
від 25 січня 2014 року № 1005-VI. 

Зазначимо, що на теперішній час 17 обласних рад мають затверджені 
положення про регіональні (обласні) конкурси розвитку місцевого 
самоврядування. А це означає, що механізм, закладений у Всеукраїнському 
конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, 
мультиплікативно спрацював на розвиток і підвищення самодостатності 
територіальних громад. Тобто можна говорити про сформовану національну 
систему вирішення проблем розвитку територій з використанням проектно-
цільового підходу, що на сьогодні є найефективнішим методом, визнаним в 
Європейських країнах, які успішно провели реформування системи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади [5].              

Таким чином, підбиваючи підсумки проведеного аналізу можна 
констатувати, що завдяки Конкурсу підвищується спроможність 
територіальних громад, формується інституційна сталість органів виконавчої 
влади, спостерігається тенденція кооперування зусиль органів місцевого 
самоврядування у різних сферах муніципальної діяльності тощо.  

Саме Конкурс володіє ресурсом, який максимально об’єднує потенціал 
громади і влади, що є основою європейського стилю проведення реформ, бо, як 
зазначив Президент України В.Ф. Янукович «лише та реформа має майбутнє та 
досягне результату, яка буде підтримуватися в суспільстві і яку розуміють 
люди» [2].  

Подальші наукові дослідження із зазначеної проблеми мають носити 
комплексний характер і передбачають проведення порівняльних досліджень 
щодо кращих українських та світових практик.  
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ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПІДТРИМКА 
ЧИ СТИМУЛЮВАННЯ?  

 
Питання державної підтримки підприємництва, зокрема, малих його 

форм у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі розглядаються з позицій 
необхідності та рідко – недоцільності або хибності її впровадження.  

Державна підтримка виступає як засіб активізації підприємницької 
активності, каталізатор економічного росту та підвищення добробуту 
населення. Підґрунтя таких поглядів базується на усталеному погляді, що 
високий рівень життя населення розвинутих країн викликаний саме наявністю 
великої кількості малих приватних підприємств. Головна функція держави при 
цьому полягає, переважно, у фінансово-економічній підтримці таких суб’єктів 
господарювання. Також популярною є теза про неефективність державної 
підтримки малого бізнесу в Україні. Частково, зазначені ідеї мають раціональне 
зерно, проте потребують переосмислення.  

Наведемо та спробуємо проаналізувати основні стереотипні погляди 
щодо змісту державної економічної політики розвитку підприємницького 
сектору, взагалі, та малого бізнесу, зокрема.  

Стереотип перший. Умови для сприятливого конкурентного середовища 
можливо створити штучно, майже вольовим рішенням, та у достатньо короткий 
строк. Перш за все, ринкові умови не виникають самі по собі, їх неможливо 
створити лише штучним шляхом, вони формуються у процесі еволюції 
економіки та суспільства. Отже, обмежуються часом. [1; 2]. 
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«Розвиток будь-якої форми підприємництва залежить від двох умов: 
внутрішнього економічного стану в країні в цілому та її регіонах і здатності 
конкретного підприємця використовувати надані йому права для реалізації 
своїх господарських цілей [3, с. 9].  

По-друге, загальновідомо, що головним чинником економічного розвитку 
є наявність необхідних ресурсів. Під час реалізації державних управлінських 
рішень обов’язково треба враховувати наявні ресурси, можливість їхнього 
заполучення та вартість для сучасних та майбутніх поколінь.  

Стереотип другий: «Держава повинна!» за будь-яких умов підтримувати 
малий бізнес. Більш детально питання про міфи (стереотипи) державних 
обов’язків та можливостей розглянуто у роботі [2]. Зазначимо лише те, що 
реалізація принципу соціальної справедливості, проголошеного у Конституції 
України та інших нормативно-правових документах, реалізується із значним 
перекосом (зобов’язання не підкріплені необхідними ресурсами; наявність 
соціальної роз’єднаності суспільства на тлі різниці у доходах). «Принцип 
соціальної справедливості, реалізований, хоча і послідовно, проте з відривом 
від економіки та закономірної логіки ї розвитку, не спроможний задовольнити 
усі потреби в необхідному обсягу для споживача,  що виведений із сфери 
конкуренції. Жодної сили держави не вистачить, якщо вона буде підтримувати 
соціальну справедливість та не підтримувати бізнес та конкуренцію [2, с. 25]. 

Стереотип третій. Головна форма підтримки підприємницького сектору 
для підвищення його ефективності  - фінансово-економічна. Часто для 
аргументації наводиться такий факт, що «у розвинутих країнах частка малого 
бізнесу в ВВП складає 50-60%, а на 10 тис. осіб припадає 500-700 підприємств 
малого бізнесу [1, с.175; 3, с. 5]. Далі для порівняння наводиться статистика 
чисельності, частки у ВВП, не на користь України. Слід зазначити, що такий 
стан речей викликаний певними об’єктивними та суб’єктивними причинами, 
якими не можна нехтувати. Вважаємо, що такими даними не можливо 
повноцінно апелювати, адже до уваги не береться головне: наявні умови та 
передумови для здійснення державної підтримки, різноманітність та 
диференційованість форм підтримки на різних етапах розвитку 
підприємницького сектору тощо. 

Так, підприємці часто потребують додаткових коштів для початку своєї 
справи або її розвитку, але не менш часто вони потребують наявності 
розвиненої ринкової інфраструктури, інформаційної підтримки, можливості 
реально захистити свої інтереси,власність тощо. 

Стереотип четвертий. Чим більшою є кількість малих суб’єктів 
господарювання, тим краще. Дійсно малий бізнес відіграє провідну роль в 
соціально-економічному житті розвинутих країн світу. З одного боку, він є 
рушійною силою економічних перетворень, з іншого – врівноважує  принцип 
соціальної справедливості в реалізації суспільних інтересів. На практиці 
вищезазначене проявляється у наявності великої кількості діючих малих форм 
приватного підприємництва, які не тільки продукують суспільно необхідні та 
конкурентоспроможні блага, але й активно відстоюють свої права та інтереси у 
суспільстві (інститут громадянського суспільства). Проте, у кількісному аспекті 
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є важливою не статистична, відірвана від реальності кількість суб’єктів 
господарювання, проте кількість реально діючих підприємств, створених за 
власні кошти, внаслідок наявності нагромадження капіталу У якісному сенсі – 
забезпеченість кінцевих споживачів якісними товарами за доступною ціною. У 
соціальному аспекті – чисельність робочих місць на душу населення, їх 
галузевий поділ, умови праці, розмір заробітної плати та соціальних нарахувань 
тощо. 

Стереотип п’ятий, найбільш радікальний. Державна підримка є 
неефективною, тому її взагалі не слід впроваджувати. 

Так, система державної підтримки підприємництва, що склалася на 
сьогодні, характеризується, з одного боку, великою кількістю законодавчих та 
нормативних актів, що декларують підтримку малого бізнесу, а з іншого – 
практичною відсутністю механізмів такої підтримки. Законодавство, що 
регулює діяльність малих підприємств, носить суперечливий характер. 
Невиконання державою прийнятих на себе зобов’язань породжує невпевненість 
у завтрашньому дні, призводить до зниження ділової активності населення, 
стимулює розвиток тіньового бізнесу [1, с.168]. Так, при розробці стратегій, 
програм та планів щодо реалізації державної соціально-економічної політики 
часто не враховуються принципи: гарантованого ресурсного забезпечення, 
послідовності, адаптивності, гнучкості, наявності дієвого зворотного зв’язку 
тощо. Хочемо зазначити, також з народної мудрості, що не помиляється лише 
той, хто нічого не робить. Проте, застосовуючи політику лише підтримки, 
принципово іншого результату у розвитку малого бізнесу важко досягти.  

 На нашу думку, стереотипи виникають внаслідок економічної 
необізнаності широких верств населення. На жаль, вони є досить стійкими та 
пронизують всі сфери життя, тому їх вплив розповсюджується в наукову сферу 
також.  

 Надамо наукове тлумачення термінів «підтримка» та стимул».  В 
економіці розрізняють цінову та фінансову підтримку об’єктів. 

Підтримка цінова – встановлення державою цін на сільськогосподарські 
товари у багатьох розвинутих країнах та надання компенсації у разі зниження 
цін нижче від мінімального рівня [6, c.743 ]. 

Підтримка фінансова – підтримка суб’єктів господарювання окремих 
адміністративно-територіальних одиниць, яка полягає у фінансовому дотаціях 
та субсидіюванні, пільговому кредитуванні, заниженні вартості отримуваних 
ними ресурсів тощо [5, с. 64].  

Стимул – спонукання до дії, спонукальна причина [4,c.296]. 
Отже, наукове тлумачення термінів «підтримка» та «Стимул» показує 

головні відмінності їхнього змісту. По-перше, підтримка передбачає 
адміністративне втручання держави у ринкові процеси, по-друге, таке 
втручання за умов недостатності ресурсів стає систематичною, по-третє, не 
активізує внутрішні механізми розвитку малого підприємництва. Політика 
стимулювання, навпаки, створює реальні,необхідні та достатні умови для 
активізації внутрішнього потенціалу зростання, є більш зваженою та ресурсо-
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орієнтованою. У перспективі політика стимулювання надає суттєво більший 
соціально-економічний ефект. 

Виходячи з вище зазначеного, підведемо підсумок, що слід відмовитися 
від вживання словосполучення «державна підтримка малого та середнього 
бізнесу». Держава не повинна підтримувати цей сектор, вона має його 
стимулювати. Механізми реалізації державної політики стимулювання 
розвитку малого бізнесу стануть темою наступних наукових досліджень. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 
Відношення до молоді завжди було актуальним для держави і 

суспільства. Воно вбирало в себе освоєння новими поколіннями досягнутого 
рівня розвитку суспільства і держави, тому  виражалося  по-перше, наскільки 
молодь сприймає життя цього суспільства і функціонування цієї держави, по-
друге, що нового вносить молоде покоління в громадський розвиток і 
діяльність держави, і, у зв'язку з цим, яка реакція попередніх поколінь на 
молодь, по-третє, якою мірою молодь стає чинником розвитку або чинником, 
який затримує розвиток суспільства і держави. Молодь не є системою, що 
саморозвивається, її життя обумовлене існуючими соціально-економічними і 
політичними умовами.  Особливо гостро проблеми молоді проявляються під 
час переломів, зміни спрямованості і темпів соціального розвитку, зміни 
суспільного і державного устрою. У цих умовах найгостріше виявляються 
зміни в характері взаємодії поколінь, в змісті внутрісімейних, 
внутрішньогрупових стосунків, в суть норм, які регулюють ціннісні орієнтації, 
життєві плани, поведінку молодих людей. По-новому з'являються питання 
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виховання, соціалізації, становлення і розвитку молодого покоління. 
Необхідність особливої державної політики відносно молоді визначається 
специфікою її становища в суспільстві. Необхідність розгляду проблеми 
залучення молоді до державного управління зумовлена декількома причинами, 
пов'язаними з об'єктивною вимогою зростання ролі людського чинника в 
державному управлінні. 

Сьогодні в українському суспільстві відбувається процес зміни 
управлінських поколінь. Внаслідок біологічного віку і соціальних причин 
вирішувати невідкладні проблеми державного розвитку належит передусім 
молоді. Залучення до системи управління молодих, професійно і морально 
підготовлених кадрів, може стати одним з важливих чинників підвищення 
ефективності державного механізму. Проте у молодих людей є одна важлива 
особливість: при усьому своєму прагненні до активної діяльності, вони далеко 
не відразу бувають до неї підготовлені і здатні. Щорічно до системи 
державного управління притягуються десятки тисяч молодих людей. І державі 
важливо знати, чи мають вони здібності до управління. Професійну придатність 
молодого управлінця важко визначити в загальних категоріях. Крім того, у 
молодої людини управлінські здібності знаходяться ще у стадії розвитку, тому 
виділити і оцінити управлінську компоненту в чистому вигляді з усієї 
різноманітності особових рис, якостей, навичок - справа нелегка. Само поняття 
управлінської здатності як уміння здійснювати певну діяльність обумовлене 
специфікою прояву цієї властивості в різних сферах соціального життя, яке і 
визначає засоби виявлення показників, які свідчать про наявність здатності і 
допомагають оцінити її. 

Оскільки здатність до управління як соціальне явище опиняється не 
просто в будь-якій діяльності, а в діяльності цілеспрямованій, активній, такій, 
яка співпадає з інтересами об'єкту дії, самого факту дії недостатньо для того, 
щоб судити про прояв управлінських здібностей молоді. Таким свідоцтвом 
може бути ціннісне відношення людини до своєї діяльності - позитивне, 
байдуже або негативне. Результат також далеко не байдужий для оцінки 
здатності моменту - він демонструє рівень відповідального відношення до дії. 
Проте зовнішній результат не може бути єдиним покажчиком рівня 
управлінської можливості, оскільки він не враховує індивідуальність прояву 
молодою людиною власних управлінських зусиль.  

Мають місце і спроби запропонувати як критерій виміру управлінської 
здатності і інші показники. Наприклад, факт приналежності до громадської 
організації або відмінне навчання у ВНЗ [1]. Одного показника взагалі 
недостатньо для підтвердження управлінської здатності молодої людини. В той 
же час просте поєднання цих показників також ще не говорить про зміст 
виявленої здатності. На наш погляд, при вирішенні проблеми критерію виміру 
управлінської здатності молоді необхідно враховувати такі вимоги:  

− по-перше, подібний критерій повинен фіксувати діяльний (активний) стан 
суб'єкта. Як відзначалося вище, управлінська здатність може бути 
виявлена, зафіксована і виміряна лише в реалізованому прояві - у 
вчинках, діях, ухваленні управлінського рішення, оскільки тільки в 
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процесі дії людина проявляє свої ділові і морально-психологічні якості 
[3]; 

− по-друге, критерій придатності повинен нести інформацію про те, що дії і 
вчинки молодої людини мають самодіяльний характер, є тією чи іншою 
мірою усвідомленими - тобто спрямованими на рішення конкретних 
завдань; 

− по-третє, критерій державно-управлінської придатності повинен 
відображувати громадську корисність практичної дії, її соціальну 
ефективність. Зневага цим критерієм робить управлінську діяльність 
невизначеною; 

− по-четверте, останній критерій придатності повинен оцінювати годинний 
чинник процесу виконання управлінської діяльності, а саме: свідчити про 
інтенсивність або екстенсивність її проявів, об'єм, тривалість тимчасових 
витрат на певну управлінську дію, наслідки управлінських рішень.  
Таким чином, найбільш збалансованим здається підхід до оцінки 

управлінської здатності молоді з точки зору соціальної ефективності 
майбутньої управлінської дії. Як елементи він включає і облік зусиль, що 
витрачають, на управління, і перевірку їх результативності в годинному вимірі, 
і виправдання (чи не виправдання) громадських очікувань. Подібний підхід 
передбачає оцінку діяльності майбутнього управлінця не за формальними 
ознаками (виконавська дисципліна, культурно-освітній рівень і тому подібне), а 
з точки зору відповідності такої дії потребам і інтересам суспільства. Головним 
інтегральним критерієм управлінської здатності виступає громадська 
корисність управління, інакше кажучи, міра ефективності дії людини відносно 
задоволення громадських потреб і інтересів. 
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ 
ТУРИЗМУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Туризм у багатьох країнах світу є пріоритетним напрямом розвитку 

національної економіки та культури. Це зумовлено динамічністю, високою 
прибутковістю та великим позитивним соціально-економічним і 
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культурним впливом туризму на розвиток країн. Туристична галузь є 
специфічним і досить складним об'єктом державного управління. 
Необхідність державної підтримки та регулювання туризму як синтетичної, 
складної галузі та багатогранної економічної системи з розгалуженою 
мережею зв'язків, в орбіту якої входить понад 40 суміжних галузей 
народного господарства (транспорт, зв'язок, харчування тощо), є 
очевидною.  

Аналіз, проведений Всесвітньою Туристичною Організацією, 
свідчить, що в більшості країн світу державна туристична політика 
впроваджується безпосередньо через центральні органи виконавчої влади - 
національні туристичні організації, інші інститути, а також опосередковано 
за допомогою правових важелів, підтримки туристичної інфраструктури і 
міжнародної політики. Туристична політика має характерні риси загальної 
політики держави. Разом з тим існують і деякі специфічні фактори, що 
впливають на її формування: природні умови країни, розвиненість 
транспортної індустрії, соціальні фактори (умови життя людей, система 
відпусток), фактори, пов'язані зі створенням економічної основи для 
розвитку туризму (стабільні валютно-фінансові, зовнішньоекономічні 
відносини), правові фактори, пов'язані із створенням і функціонуванням 
туристичного законодавства [1].  

Розвиток туристичної галузі характеризується позитивною динамікою 
змін кількісних та якісних показників туристичної галузі: збільшенням 
туристичних потоків, відрахувань у державний та місцевий бюджети, 
підвищенням рівня зайнятості в туристичній галузі тощо.  

Ефективне державне регулювання потребує наукового та методичного 
забезпечення. Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль, 
спрямованих на аналіз питань туризму, певні аспекти державного 
регулювання цієї галузі залишаються недостатньо розробленими. Бракує 
робіт, присвячених як теоретичному осмисленню зазначених питань, так і 
розробці науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо 
державного регулювання туристичної галузі на національному, 
регіональному та місцевому рівнях. Вироблення стратегії розвитку 
туристичної галузі і створення умов для її ефективного впровадження є 
складним завданням. Для успішного його вирішення, запобігання 
політичним помилкам та прорахункам доцільно скористатися досвідом 
інших країн. 

Аналізуючи роль держави в організації й розвитку туристичної 
діяльності в різних країнах світу, виділяють три типи моделей державної 
участі в регулюванні цієї важливої складової національної економіки. 

Перша модель припускає відсутність центральної державної 
туристичної адміністрації, всі питання вирішуються на місцях на засадах та 
принципах ринкової «самоорганізації». Урядові органи використовують 
таку модель у тих випадках, коли туризм національній економіці взагалі не 
дуже потрібний, або коли суб'єкти туристичного ринку займають сильні 
позиції, тобто здатні вирішувати свої проблеми без державної участі. 
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Подібна модель управління індустрією туризму прийнята в США після того, 
як в 1997 р. була ліквідована державна структура U.S. Travel and Tourism 
Administration (USTTA), що відповідала за розвиток туризму в країні.  

Друга модель передбачає наявність сильного й авторитетного 
центрального органу - міністерства, що контролює діяльність усіх 
підприємств туристичної галузі в країні. Для її реалізації потрібні 
відповідні умови, а саме: значні фінансові вкладення в туристичну 
індустрію, зокрема у рекламну й маркетингову діяльність, інвестування в 
туристичну інфраструктуру тощо. Подібна модель організації управління 
туристичною індустрією діє в Єгипті, Мексиці, Тунісі, Туреччині та інших 
країнах, для яких туризм є одним з основних джерел валютних надходжень 
у бюджет. 

Третя модель переважає в розвинених європейських державах. У 
країнах, де використовується така модель, питання розвитку туристичної 
діяльності в країні вирішуються в «надрах» певного багатогалузевого 
міністерства на рівні відповідного галузевого підрозділу. При цьому 
підрозділ даного міністерства, що відповідає за розвиток туризму в країні, 
здійснює свою діяльність у двох напрямах: вирішує або регламентує 
загальні питання державного регулювання (розробка нормативно-правової 
бази, координація діяльності регіональної представницької й виконавчої 
влади, міжнародне співробітництво на міждержавному рівні, збирання й 
обробка статистичної інформації тощо) та спрямовує й координує 
маркетингову діяльність (участь у виставках і міжнародних об'єднаннях у 
туристичній сфері, управління туристичними представництвами своєї 
країни за кордоном тощо). 

Така модель участі держави в розвитку індустрії туризму отримала 
умовну назву «європейської». Доцільно розглянути європейську модель 
докладніше, оскільки вона уявляється найбільш прийнятною для України. 
Особливої актуальності дослідженню даної моделі надає не лише ситуація 
глобальних трансформацій у сучасному світі, але й вибір Україною 
європейського вектора розвитку, необхідність побудови в ній 
демократичного, відкритого громадянського суспільства [2]. 

Слід зауважити, що центральна державна туристична адміністрація в 
розвинених європейських країнах працює в тісній взаємодії з місцевою 
владою й приватним бізнесом. Така схема роботи виявилася досить 
продуктивною з погляду знаходження форм конструктивного 
співробітництва й взаємодії адміністративних органів різних рівнів 
державного та регіонального управління, а також для залучення фінансових 
коштів приватного сектора з метою виконання відповідних державних 
завдань. Наслідком такої політики стала поява змішаних за формою 
власності (державно-приватних) інститутів у сфері регулювання 
туристичної діяльності. 

Виходячи з аналізу стану туристичної галузі провідних зарубіжних 
країн, можна окреслити проблеми державного регулювання туристичної 
галузі в Україні адже вітчизняна туристична галузь є невід'ємною 
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складовою світового туристичного процесу. Попри всі політичні та 
соціально-економічні негаразди останніх років індустрія туризму стала тією 
галуззю народного господарства України, яка з року в рік без залучення 
державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного 
продукту. 
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Роки незалежності нашої держави переконливо показали, що невід’ємною 
складовою загального процесу розвитку сучасного устрою нашої країни, 
міцним фундаментом народовладдя, дієвим інструментом вирішення не лише 
регіональних, а й загальнодержавних завдань є місцеве самоврядування [5].  

Cучасна наукова думка розглядає місцеве самоврядування як єдину 
можливу модель демократизації і раціоналізації влади на місцях та невід’ємний 
атрибут громадянського суспільства. Дієвість управлінської системи залежить 
від якості всіх без винятку її складових і за наявності відхилень у будь-якій її 
ланці не може вважатися достатньою і якісною в цілому [6]. 

Загальні проблеми теорії та практики державного управління, їх 
ефективності з певною мірою досліджено в працях вітчизняних учених 
Авер’янова В.Б., Битяка Ю.П., Дубенка С.Д., Лелікова Г.І., Нижник Н.Р., 
Петришина О.В., Цвєткова В.В. та інших [2]. 

Також дослідження проблем державного управління та місцевого 
самоврядування знайшли відображення в роботах Г. Атаманчука, В. Бакуменка, 
Ю. Битяка, Н. Гончарук, Н. Драгомирецької, В. Князєва, В. Лугового,                
В. Майбороди, Т. Мотренка, О. Оболенського, П. Павленчика, Т. Пахомової,                
С. Серьогіна та ін. У зазначених роботах подане системне уявлення про 
державне управління та його складові, визначено особливості становлення та 
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розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні, розкрито теоретико-
методологічні підходи дослідження сфери публічного управління тощо. 

Також відзначимо низку праць, присвячених проблемам 
професіоналізації, професійної мобільності, кадровим проблемам державного 
управління та місцевого самоврядування, зокрема Є. Курасової, В. Олуйка,                
О. Петренко, С. Серьогіна, С. Хаджирадєвої, Ю. Шарова, І. Шпекторенка та ін. 

Місцеве самоврядування є найбільш наближеним до громадян рівнем 
здійснення публічної влади. Як система механізмів вирішення проблем 
локального значення, ця сфера управління передбачає максимально ефективне 
використання ресурсів, що перебувають у розпорядженні громад, для потреб 
певної території та її мешканців. Принцип субсидіарності, який лежить в основі 
здійснення влади на місцях та є одним із ключових демократичних стандартів 
муніципального управління, декларує, по-перше, обмеженість втручання 
центрального рівня управління у вирішення питань місцевого значення,                
а по-друге – максимальне залучення членів територіальних громад 
безпосередньо у процес здійснення влади на певній території. Таким чином, 
місцеве самоврядування постає як сукупність інституційного каркасу, а також 
процедур і механізмів безпосередньої демократії, що забезпечують 
максимальний вплив населення на прийняття владних рішень на локальному 
рівні. Функціонування обох названих елементів потребує наявності відповідної 
правової бази. Тим не менше, відведення законом певної сфери для місцевої 
ініціативи, спрямованої на забезпечення належного зв'язку між управлінням і 
самоорганізацією, є запорукою дотримання демократичних стандартів на 
місцях [7].   

Із зазначеного випливає, що відповідальність за ефективність системи 
місцевого самоврядування несуть не лише органи управління, які утворюють 
відповідну систему, але і члени територіальної громади. За таких умов 
необхідною вимогою є забезпечення тісної взаємодії між владними інститутами 
на місцях та громадянами.             

Темпи і спрямування економічних та політичних реформ у країні 
значною мірою визначаються ступенем готовності до них широких верств 
населення, наявністю у них бажання і волі до змін [1]. У цьому контексті 
значення діяльності управлінського корпусу, зокрема посадових осіб місцевого 
самоврядування (далі – посадових осіб МС), важко переоцінити. 

Слід зазначити, що організаційні засади діяльності посадових осіб МС 
мають певну специфіку. На відміну від системи державних органів, місцеве 
самоврядування основане не на ієрархічній підпорядкованості органів і 
окремих посадових осіб, а простір діяльності сформований в одній площині: 
територіальна громада – рада (голова) – виконавчі органи і головними 
принципами діяльності  тут мають бути демократизм і колегіальність. 

Основні напрями діяльності посадових осіб місцевого самоврядування в 
контексті загальних змін в системі державного управління в Україні 
обумовлюються змінами у правовому просторі, а саме: набуття самостійності 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування в межах їх повноважень; 
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підвищення відповідальності перед територіальною громадою; врахуванням 
особливостей, визначених статутами територіальних громад. 

Для діяльності посадової особи МС характерний, по-перше, великий 
потік інформації, що надходить, вона неоднорідна і вимагає оперативної 
переробки.  

По-друге, складна соціально-економічна обстановка, гострі комунальні 
проблеми вимагають постійної корекції змін реалізації повноважень органів 
місцевого самоврядування. 

По-третє, посадова особа МС безпосередньо контактує з громадянами, 
здійснюючи як візуальний, так і тактильний контакт (під час прийому і видачі 
документів). Ця обставина створює сприятливі умови деяким особам для 
здійснення певного психологічного впливу на посадову особу МС, тиску в 
інтересах вирішення питання на свою користь. При цьому особи вдаються до 
погроз, скарг, скандалів, тощо.  

 
По-четверте, професійна діяльність посадової особи МС пов’язана з 

високою нервово-емоційною напруженістю. Як правило, ця напруженість 
виникає при емоційному перевантаженні, що створюється необхідністю 
швидкого прийняття рішення, дефіцитом часу, підвищеною відповідальністю, 
перешкодами (розмови, гам, галас тощо). 

По-п’яте, до числа психологічних особливостей зовнішніх умов 
професійної діяльності посадової особи МС варто зарахувати вплив фізичних 
параметрів навколишнього середовища. 

І, по-шосте, характерною рисою професійної діяльності посадової особи 
МС є відносна її автономність. Знаходячись у складі структурного підрозділу і 
підпорядковуючись його начальникові, посадова особа все ж самостійно 
приймає рішення, несе особисту відповідальність за свої дії та вчинки. 

Необхідною передумовою ефективного виконання завдань та 
повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень 
службовців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних, міських голів, обмін найкращими практиками та досвідом 
тощо.  

Адже професіоналізм формується на основі сучасних наукових досягнень 
та передового досвіду, творчого використання фахових знань, умінь і навичок 
усіх службовців; їх оптимально можливого прояву здібностей, особистих 
якостей,  створення  найбільш  дієздатних  колективів;  повного  використання 
професійно-творчого кадрового потенціалу органів державної влади та 
місцевого самоврядування [4]. 

Від того, як службовці та депутати місцевих рад обізнані із 
законодавчими основами діяльності органів місцевого самоврядування, з 
новітніми технологіями муніципального менеджменту, наскільки вони 
володіють навичками практичного застосування цих знань в умовах конкретної 
територіальної громади, залежить, в яких умовах житиме громада та наскільки 
органи місцевого самоврядування зможуть створити комфортні та безпечні 
умови проживання для кожної людини в Україні [3].                    
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Узагальнюючи наведене, можна зробити висновки, що:   
1. Оптимальним способом підвищення ефективності самоврядування на 

місцях в частині забезпечення взаємодії управлінських інститутів з членами 
територіальної громади є аналіз та впровадження кращих практик зарубіжних 
країн, а також адаптація наявного досвіду до національних політико-правових 
умов нашої країни [7]. 

2. В сучасних умовах реформування місцевого самоврядування, 
трансформації всієї існуючої системи суспільних відносин визначальну роль, на 
наш погляд, будуть відігравати посадові особи місцевого самоврядування. 

3. Діяльність посадових осіб МС має базуватися на специфічних, 
притаманних лише місцевому самоврядуванню принципах: поєднання місцевих 
і державних інтересів; захисту інтересів відповідної територіальної громади; 
фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок 
місцевого бюджету; самостійності кадрової політики в територіальній громаді.    

4. Від ефективності діяльності посадових осіб МС залежать умови життя 
мешканців конкретної територіальної громади. Саме вони повинні бути 
ініціаторами і головними проектувальниками демократичних перетворень у 
місцевому самоврядуванні, ефективними менеджерами, лідерами команд, що їх 
реалізують [7].   
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СЕКЦІЯ 10.  Економіка права 
 

Тлеужанова А.И.  
к.ю.н., доцент  

кафедры «Политология и право» КазЭУ им.Т.Рыскулова, г. Алматы, Казахстан 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ  
ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Все государства СНГ вышли из недр плановой социалистической 

экономики и лишь в начале 90-х годов после приобретения независимости 
начали формировать собственную внешнеэкономическую и внешнеторговую 
политику, проводить реформы внешнеэкономической деятельности. 

Вместе с приобретением суверенитета Республика Казахстан, как и 
другие союзные республики, унаследовала систему внешней торговли бывшей 
планово-централизованной экономики.  

Если разбить становление и развитие внешнеэкономической деятельности 
и внешнеторговой политики Казахстана на отдельные этапы, то они выглядят 
так:  

Первый этап (1987—1990) — реформы в составе СССР, которые 
послужили отправной точкой для всех будущих политико-экономических 
преобразований будущих независимых государств [1, C.3-10] .  

Второй этап (1991—1994) — первые собственные реформы по 
либерализации внешнеэкономической деятельности и внешнеторговой 
политики в статусе независимого государства [2].  

Третий этап (1995—1999) — дальнейшие шаги по либерализации ВЭД, 
заключение многосторонних и двусторонних торговых соглашений со странами 
СНГ и дальнего зарубежья. Изменения и преобразования во внешнеторговой 
политике, связанные с влиянием мирового финансового кризиса 1997-1999 
годов, ужесточение внешнеторгового режима [3].  

Четвертый этап (1999—2007) — бурный экономический рост в стране, 
связанный с преодолением последствий мирового финансового кризиса, 
улучшением конъюнктуры мировых рынков, ростом цен на минеральные 
ресурсы, поставщиком которых является Казахстан [4].  

Пятый этап (2008 — по настоящее время) - влияние современного 
мирового финансово-экономического кризиса на экономику Казахстана, 
антикризисная программа Правительства по выходу из кризиса, в том числе 
изменения во внешнеэкономической деятельности и внешнеторговой политике 
по преодолению отрицательного воздействия кризиса.  

Либерализация внешней торговли Казахстана привела к росту 
внешнеторгового оборота со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Расширился доступ Казахстана на рынки зарубежных стран Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). В отношении нашей 
республики были снижены или сняты многие санкции и таможенные пошлины, 
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применявшиеся к странам с нерыночной экономикой. Казахстан получил статус 
наибольшего благоприятствования на рынках стран Европейского Союза, 
США, Канады, Скандинавских стран и др.  

На сегодняшний день перед правительством Казахстана стоят две 
основные цели - интегрироваться в мировое хозяйство на правах равноправного 
субъекта мировой экономики и обеспечивать экономическую безопасность 
страны.  

В настоящее время экспортный потенциал Казахстана по-прежнему имеет 
ярко выраженную сырьевую направленность (до 95%) и формируется за счет 
топливного, металлургического, химического комплекса. В структуре 
казахстанского экспорта основную долю занимают нефть и нефтепродукты 
(35%), другими важными товарными группами являются цветные металлы 
(17%), черные металлы (16%), руды (12%), определенная часть экспорта 
приходится на зерновые культуры (9%). Основной импортируемой продукцией 
являются машины и оборудование, средства транспорта, приборы и автоматы, 
химическая продукция, топливо минеральное, продовольственные товары, 
готовые изделия и товары народного потребления. Одним из основных 
торговых партнеров остается Россия и страны дальнего зарубежья [5].  

В условиях ограниченности внутренних сырьевых ресурсов большинство 
развитых стран ориентируют национальное производство на экспорт готовых 
товаров и услуг. Ярчайшим примером в этом отношении является Япония, 
которая, практически не имея собственных сырьевых ресурсов, производит 
поставки готовой продукции по всему миру.  

Увеличение объемов экспорта является свидетельством успехов страны в 
обеспечении открытости национальной экономики. Экономический рост в 80-е 
годы в странах Восточной Азии явился следствием внешнеторговой политики, 
направленной на стимулирование и расширение экспорта. Для этого были 
созданы все условия. В частности, была создана макроэкономическая 
стабильность и установлен адекватный валютный курс, а также в некоторых из 
них проводилась политика прямого стимулирования экспорта. В результате 
объем экспорта в этих странах значительно возрос, что позволило им достичь 
положительного экономического роста [6].  

В географии внешней торговли Казахстана происходила дальнейшая 
переориентация на страны дальнего зарубежья, основными торговыми 
партнерами являются Россия, страны ЕС, США, Китай, Турция и другие 
страны. Основными потребителями казахстанской продукции продолжают 
оставаться страны вне СНГ— 73,8%, в том числе: Бермудские острова (14,9%), 
Виргинские острова (11,6%), Италия (9,8%), Германия (6,2%). Китай (7,3%). В 
эти страны поставлялись главным образом нефть и металлы. Доля машин, 
оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов в общем объеме 
импорта из стран не СНГ составляли 55,1%. Страны СНГ являются 
импортерами минерального топлива. продовольственных продуктов, особенно 
мукомольно-крупяной промышленности.  

Казахстаном в рамках Таможенного Союза было подписано Соглашение 
об Общем Таможенном тарифе, которое определило основные элементы и 
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методы формирования единой тарифной политики. Оно также утвердило 
Базовый перечень Общего таможенного тарифа, состоящий из перечня товаров, 
по которым совпадают ставки ввозных таможенных пошлин Республики 
Беларусь, Казахстана и России.  

Основными покупателями казахстанской продукции являются Италия 
(17,2%), Швейцария (16%), Китай (10,5 %), Российская Федерация (9%), 
Франция (7,5%), Нидерланды (6,4%), Иран (3%).  

Основными поставщиками импортной продукции являются Российская 
Федерация (32% от общего объема импорта), Китай (11,1%), Германия (6,9%), 
США (5,0%), Укравяа (5%), Япония (2,6%), Италия (3,6%), Турция (2,5%), 
Великобритания (2%), Франция (2,4%).  

В  2012 году внешнеторговый оборот Казахстана составил 125 млрд. 199 
млн. долларов CША и по сравнению с январем-ноябрем 2011г. увеличился на 
10,9%, в том числе экспорт - 84 млрд. 886,8 млн. долларов США (на 6,3% 
больше), и импорт - 40 млрд. 312,2 млн. долларов США (на 21,9% больше). А в 
в январе - ноябре 2013 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 120 
млрд. 361,4 млн. долларов CША и по сравнению с январем - ноябрем 2012 года 
уменьшился на 0,9%, в том числе экспорт составил $76 308,3 млн. (на 3,9% 
меньше), импорт - $44 053,1 млн. (на 5% больше) [7]. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Основным итогом экономических реформ в РК была либерализация 

ВЭД и приведение нормативной базы страны в соответствие с 
международными правилами и стандартами.  

2. Внешнеторговая политика Казахстана должна быть 
скоординированной и находить баланс интересов внутреннего и внешнего 
развития, должна быть средством достижения экономического роста и 
включения страны в мирохозяйственные связи, не ущемлял при этом интересы 
отечественных производителей.  

3. Необходимо проводить диверсификацию и структурное 
преобразование в экономике, развивать перерабатывающие отрасли 
производства, сельское хозяйство, машиностроение, легкую, текстильную 
промышленность, сферу услуг.  

4. Необходимо развивать импортозамещающие производства в тех 
отраслях, в которых у республики есть «сравнительное преимущество», и 
активизировать работу по поддержке экспортоориентированных отраслей.  

5. Необходимо оптимизировать и рационализировать структуру экспорта 
и импорта, постепенно снижая удельный вес сырьевых товаров в экспорте и 
повышая удельный вес готовых товаров в экспорте страны.  

На основе проведенного анализа реформирования казахстанской 
экономики можно сделать вывод, что внешняя торговля, внешнеэкономическая 
деятельность и экономика в целом кардинально изменились. Главным 
направлением реформ была и остается либерализация внешнеэкономической 
деятельности и приведение нормативной базы страны в соответствие с 
международными нормами и стандартами. 
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