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Львівського національного університету імені Івана Франка

РОЛЬ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ  
ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

У статті досліджено економічне значення Державного бюджету, а також з’ясовано роль податків і зборів у формуванні 
його доходної частини. Проаналізовано структуру доходів Державного бюджету з метою виявлення джерел найбільших 
надходжень і розроблення пропозицій щодо їхньої оптимізації.
Ключові слова: Державний бюджет, доходи Державного бюджету, податки, збори, податок на додану вартість, пода-
ток на прибуток підприємств, акцизний податок.

Актуальність теми. Для виконання своїх 
функцій держава повинна мати необхідний 

фонд коштів – Державний бюджет – систему, за 
допомогою якої вона здійснює розподіл і перерозпо-
діл фінансових ресурсів. Бюджет є своєрідною про-
цедурою вилучення частини національного доходу 
як плати за створення благ, які є корисними для 
всього суспільства.

Достатній обсяг доходної частини Державного 
бюджету забезпечує якісне виконання покладених 
на державу функцій і завдань, а також реаліза-
ції економічних та соціально-культурних потреб 
країни, тому першочерговим завданням держави є 
визначення максимально ефективних джерел його 
наповнення з мінімально можливим тиском на еко-
номічну систему країни. 

Аналіз публікацій. Спроби вирішення пробле-
ми формування доходної частини бюджету в своїх 
працях здійснювали такі науковці: А. Крисоватий 
[9], В.Андрущенко [3], В.Федосова [1], В.Опарін [14], 
І. Мітюков [12],І. Луніна [11], О. Кириленко [13], 
С. Лондар [10],Т. Вахненко [4] та ін. Наукові роботи 
цих авторів є надзвичайно цінними та актуальними, 
однак, в умовах постійного реформування бюджет-
ної та податкової систем в Україні, виникає потреба 
об’єднання зусиль економістів та аналітиків з ме-
тою виявлення шляхів покриття бюджетного дефі-
циту з найменш негативним впливом на всі верстви 
населення. 

Постановка проблеми. На жаль, сьогодні, еконо-
мічна та політична ситуація в нашій країні перебу-
ває в умовах затяжної кризи, вихід з якої можли-
вий лише при докорінній зміні економічної системи 
нашої держави. Тому питання ролі та впливу по-
датків і зборів на формування доходів Державного 
бюджету є особливо актуальним. 

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження 
особливостей формування доходної частини Дер-
жавного бюджету, а також розроблення рекомен-
дацій щодо вдосконалення існуючої системи його 
наповнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дер-
жавний бюджет – це система, яка є вартісним ви-
раженням відносин, які виникають між державою, з 
одного боку, та підприємствами, установами, органі-
заціями та населенням, з другого, з метою форму-
вання та використання централізованого фонду гро-
шових ресурсів для задоволення суспільних потреб. 

Формою виявлення таких економічних відносин 
є різні види платежів підприємств, організацій і на-
селення в Державний бюджет, а їхнім матеріаль-
ним втіленням – грошові кошти, що мобілізують-
ся в бюджетний фонд. Склад бюджетних доходів, 
форми мобілізації бюджетних коштів у бюджет 
залежать від системи і методів господарювання, а 

також від економічних завдань, що вирішує сус-
пільство [2, с. 76-77]. 

Перехід України до ринкової економіки спричи-
нив зростання ролі податків і зборів у формуванні 
доходної частини Державного бюджету, оскільки 
вони є одним з найефективніших механізмів мобілі-
зації частки доходів суб’єктів господарювання.

Податки і збори не є єдиним джерелом доходів 
Державного бюджету, оскільки до таких ще відно-
сять неподаткові надходження, доходи від операцій 
із капіталом, офіційні трансферти, цільові транс-
ферти, однак саме вони становлять значну частку 
в доходах і є постійним стабільним джерелом над-
ходжень.

На основі аналізу структури та динаміки доходів 
Державного бюджету, наведених в табл. 1, можемо 
зробити висновки, що одним з головних джерел на-
повнення Державного бюджету є податкові надхо-
дження, а саме: податок на додану вартість, податок 
на прибуток підприємств, акцизний податок та збо-
ри за спеціальне використання природних ресурсів. 

З метою більш детального виявлення тенденцій 
надходжень основних податків до Державного бю-
джету зобразимо їх графічно (рис. 1.).

Наведені статистичні дані свідчать про те, що 
податок на додану вартість займає більше трети-
ни надходжень до Державного бюджету України. 
Найбільша його частка за аналізований період була 
в 2011 році, і становила більше 41%. В 2012 році 
надходження ПДВ до Державного бюджету скла-
дали 40,12%, а в 2010 – близько 36%. За даними 
виконання доходної частини бюджету за 2013 рік 
частка ПДВ становила 37,81%. Тобто, можна зро-
бити висновки, що непрямі податки забезпечують 
найбільшу частку податкових надходжень до бю-
джету, що дозволяє стверджувати, що фактичними 
суб’єктами, які здійснюють наповнення бюджету, є 
споживачі, які купляють товари і послуги. 
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На другому місці за надходженням до Держав-
ного бюджету знаходиться податок на прибуток 
підприємств (далі – ППП). За своїм походженням 
це прямий податок, за допомогою якого ефективно 
реалізується регулююча функція держави щодо ви-
робництва та інших сфер господарської діяльності 
суб’єктів господарювання. Найбільшу частку в до-
ходах Державного бюджету ППП склав у 2011 році, 
і становив – 17,4%, в 2010 р. – 16,6%, 2012 р. – 16,0% 
і 2013р. – 16,01%. Також має значний вплив на фор-
мування доходної частини Державного бюджету ак-
цизний податок із вироблених в Україні та із ввезе-
них на територію України товарів, який належить до 
непрямих. Цей податок має досить стабільну частку 
в доходах бюджету (в 2010 році – 11,48%, 2011 – 
10,49%, 2012 – 10,75% та 2013 – 10,41%).

Станом на 1 січня 2014 року значно зросла част-
ка зборів за спеціальне використання природних 
ресурсів в доходах Державного бюджету, і стано-
вила 4,08%, тоді як в 2012 році – 0,66%, що свідчить 
про значний вплив зборів на обсяг надходжень до 
бюджету. 

На нашу думку, формування доходної частини 
Державного бюджету в Україні є неефективним, 
оскільки головними його джерелами є непрямі по-
датки, тоді як в розвинених країнах більшу част-
ку займають прямі податки – податок на доходи 
фізичних осіб та податок на прибуток підприємств 
(США, Японія, Канада – більше 50% доходів бю-
джету, Данія – 45%) [5,6,16]. Доцільно зауважити, 
що непрямі податки можуть як позитивно, так і 
негативно відображатися на економічній системі 
країни. За допомогою ПДВ держава може регулю-
вати рівень цін в країні, ставка акцизного податку 
регулює вживання населенням алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів, а мито держава може вико-
ристовувати з метою захисту національного вироб-
ництва. Однак, слід пам’ятати, що значна вага не-
прямих податків в економічній системі країни може 
негативно впливати на розвиток бізнес-середовища 
країни, стимулювати інфляційні процеси, зменшу-
вати рівень виробництва, що може призвести до 
зменшення національного багатства.

Отже, для максимізації надходжень до Держав-
ного бюджету, державі необхідно збільшити частку 
прямих податків в його структурі. Одним із способів 
збільшення доходів від справляння прямих подат-
ків, є зменшення їхніх ставок.

На нашу думку, доцільним є проілюструвати 
надходження податку на прибуток підприємств до 
Державного бюджету України (рис. 2).
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Рис. 2. Надходження податку на прибуток 
підприємств до Державного бюджету України  

в 2007-2013 рр., млрд. грн.
*складено автором на основі статистичних даних 

ДКСУ [4]

Отже, в 2008 році порівняно з аналогічним пері-
одом 2007 року до Державного бюджету надійшло 
на 13,492 млрд. грн. більше надходжень від податку. 
Різко скоротились надходження від справляння в 
2009 р. – на 14,886 млрд. грн. порівняно з 2008 роком, 
що можна пояснити фінансово-економічною кри-
зою, в період якої багато українських підприємств 
задекларували збитки. З 2010 р. до 2012 р. прослід-
ковується збільшення надходжень до бюджету від 
прибуткового податку на 15,381 млрд. грн. В цей же 
час прослідковуємо зменшення ставок податку на 
прибуток: з 1 квітня по 31 грудня 2011 року – 23%, 
з 1 січня по 31 грудня 2012 р. – 21%, з 1 січня по 31 
грудня 2013 р. – 19%. До 1 квітня 2011 року діяла 
ставка 25%. В 2013 році зменшились надходження 
від справляння податку порівняно з попереднім ро-
ком на 1 млрд. грн. На нашу думку, це обумовлено 
несприятливою економічною ситуацією, розвитком 
кризових явищ в країні та свавіллям влади.

Таблиця 1
Структура доходів Державного бюджету за 2010-2013 роки*

Доходи
Роки

2010 2011 2012 2013
млн грн. % млн грн. % млн грн. % млн грн. %

Податкові надходження, у т.ч. 166872,19 69,40 261604,99 83,17 274715,20 79,40 262777,05 77,46
- податок на додану вартість 86315,91 35,87 130093,75 41,35 138826,82 40,12 128269,31 37,81
- податок з доходів фізичних 
осіб 6159,46 1,96 7026,37 2,03 7565,04 2,23

- податок на прибуток під-
приємств 39969,21 16,6 54739,44 17,40 55349,75 16,00 54318,42 16,01

- акцизний податок 27620,7 11,48 33011,18 10,49 37185,64 10,75 35309,49 10,41
- збори за спеціальне вико-
ристання природних ресурсів 2928,86 1,2 1907,37 0,6 2293,25 0,66 13860,04 4,08

- податки на міжнародну 
торгівлю та зовнішні операції 9071,90 3,77 11774,04 3,74 13186,52 3,81 13342,50 3,9

- інші податкові надходження 599,86 0,25 2774,16 0,88 3192,55 0,92 4411,99 1,30
Неподаткові надходження 65067,73 27,06 49087,80 15,7 68287,62 19,75 72853,17 21,47
Доходи від операцій з капі-
талом 586,96 0,26 517,69 0,18 1231,44 0,37 255,41 0,07

Цільові фонди 1157,97 0,50 206,40 0,08 254,55 0,08 202,71 0,07
Офіційні трансферти 6624,76 2,78 2718,64 0,87 1342,52 0,40 1609,28 0,47
Всього доходів 240615,24 100 314616,87 100 346053,96 100 339226,90 100

*складено автором на основі статистичних даних ДКСУ [8]
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При зменшенні ставок прямих податків подат-
кове навантаження на населення та суб’єктів гос-
подарювання зменшується, що сприяє збільшенню 
виробництва, і, відповідно, збільшує базу для опо-
даткування, а також стимулює інвестиційні про-
цеси в країні. Варто зауважити щодо непрямих 
податків те, що можливо зменшити їх надмірний 
податковий тиск на суспільство за допомогою вико-
ристання диференційованих ставок. Це дозволить 
звільнити незабезпечені верстви населення від по-
даткового тягаря, і перекласти його на споживачів 
товарів розкоші.

Висновки з проведеного дослідження. На осно-
ві проведеного аналізу, можна зробити висновки, що 
головними джерелами наповнення доходної частини 
Державного бюджету України є податки та збори. 
Найбільшу частку в їх структурі займають податок 

на додану вартість, податок на прибуток підпри-
ємств та акцизний податок, тобто можна зауважи-
ти те, що характерною рисою податкової системи 
України є використання непрямих податків. Справ-
ляння ПДВ забезпечує наповнення бюджету Укра-
їни більше ніж на 40%, що свідчить про надмірний 
тягар на населення країни, яке є фактичним плат-
ником цього податку. На нашу думку, для врегулю-
вання податкового тиску на населення та суб’єктів 
господарювання необхідно поступово зменшувати 
податкові ставки, що сприятиме збільшенню подат-
кових надходжень до бюджету від прямих податків 
– податку на доходи фізичних осіб та податку на 
прибуток підприємств, а використовуючи диферен-
ційовані ставки ПДВ – забезпечувати стимулювання 
виробництва та інвестиційних процесів, що позитив-
но вплине на доходну частину Державного бюджету.
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Аннотация
В статье исследовано экономическое значение Государственного бюджета, а также выяснена роль налогов и сборов в 
формировании его доходной части. Проанализована структура доходов Государственного бюджета с целью выявления 
источников наибольших поступлений и разработки предложений по их оптимизации.
Ключевые слова: Государственный бюджет, доходы Государственного бюджета, налоги, сборы, налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль организаций, акцизы.
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БЕНЧМАРКІНГ – НОВЕ СЛОВО УСПІШНОЇ СТРАТЕГІЇ БІЗНЕСУ
 

У статті розглядається новий для України метод підвищення конкурентоспроможності – бенчмаркінг. Розглянуті 
питання впровадження цього методу в український бізнес, дана відповідь на те, чому менеджерам варто адаптувати 
чужі ідеї і чому конкурентам варто розкривати свої таємниці. Прийшли до висновку, що варто розвивати бенчмаркінг, 
адже це не тільки допоможе керівникам отримати нові знання, а й досягти нових висот в бізнесі.
Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентоспроможність, менеджмент, маркетинговий хід, комерційна таємниця, нова 
модель бізнесу, кодекс поведінки, конкуренція.

Постановка проблеми. У сучасному постійно 
мінливому світі з високим рівнем конкурен-

ції організації змушені залучати значні людські 
та фінансові ресурси, затрачати велику кількість 
часу для оцінки результатів своєї діяльності по 
досягненню стратегічних цілей. Досвід численних 
компаній і менеджерів показує, що в конкурентній 
боротьбі перемагає компанія, менеджмент якої ста-
вить конкретні і вимірні цілі та енергійно добива-
ється їх виконання, а програють ті, хто працює під 
девізом «будемо намагатися, а там подивимося» і 
«зробимо все, від нас залежне». Сучасний менедж-
мент – це особливий творчий синтез наступних 
трьох ключових складових: 1) менеджменту як на-
уки; 2) менеджменту як мистецтва; 3) менеджменту 
як досвіду успішної бізнес -практики. Едвард Де-
мінг говорив: «Досвід вчить (дає можливість плану-
вати і передбачати) тільки тоді, коли ми використо-
вуємо його для модифікування і розуміння теорії». 
Сучасна теорія і практика передових підприємств 
– об'єкти пильної уваги бенчмаркінгу [1, с. 18].

Постановка завдання. За останні декілька років 
в Україні з’являються статті на тему бенчмаркінгу, 
і акцент в них робиться на механізми, методології 
проведення – етапи, кроки, стадії – на опис різних 
видів бенчмаркінгу. Перш за все хотілось би зупи-
нитись на можливостях і перспективах бенчмаркін-
гу, і по-перше зацікавити тих, хто раніше з цим 
терміном не зустрічався, а по-друге, розтлумачи-
ти, що бенчмаркінг – це не просто копіювання, або 
крадіжка чужих ідей, а ефективний метод покра-
щення бізнесу, заснований на творчому ставленні 
до досвіду кращих компаній, лідерів в своїй галузі, 
партнерів і конкурентів.

Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий вне-
сок у розвиток теорії бенчмаркінгу внесли наступ-
ні вчені: Багієв Г.Л., Мартиненко М.В., Швальбе Х., 
Bauer P., Bresin S., Bruckhardt W., Furey T.R. тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні практично будь-яка серйозна і поважаю-
ча себе компанія постійно тримає руку на пульсі 
конкурентів, відслідковує їх технологічні новинки. 
Однак потоки отримуваної інформації не завжди 
можуть стати новими знаннями для бізнесу. Кон-
курентна розвідка або її більш менш легший варі-
ант – аналіз конкурентоспроможності – дозволяє 
виявити відмінності між фірмою і її конкурентом, 
але не пояснюють як ці відмінності перебороти і як 
завоювати кращі позиції на ринку.

Плануючи взяти на озброєння метод бенчмар-
кінгу слід розуміти, що еталонне співставлення 
– це не просто копіювання чи наслідування, про-
мислове шпигунство чи розвідка, не порівняльний 
аналіз продукції, витрат чи технологій, економічних 
чи фінансових показників конкурентів, особливос-
тей їх відносин зі споживачами і постачальниками. 
Наприклад, маркетинговий хід – «заглянь під кри-
шечку», який по черзі використовують виробники 
прохолоджувальних напоїв та пива, приваблюючи 
покупців можливістю виграти приз, це бенчмаркінг 
або ще щось, що має не таку красиву назву?

Бенчмаркінг може допомогти компаніям досяг-
ти серйозних переваг за рахунок позичених чужих 
ідей – і вже потім використання власних напра-
цювань. Отримана при цьому ідея не буде нова і 
оригінальна, але етичні питання в цьому випадку 
відходять на другий план [2, с. 21].

Існуюча у нас інфраструктура удосконалення 
якості на базі Української асоціації якості та Укра-
їнської спілки промисловців сьогодні на жаль, не 
забезпечує необхідних умов для організації бенч-
маркінгових проектів. Важливим стратегічних на-
прямом для розвитку бенчмаркінгу в Україні на-
дається формування бази даних кращої ділової 
практики на базі національної і регіональних пре-
мій в області якості. Необхідно забезпечити доступ 
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до цієї бази даних для всіх зацікавлених компаній 
(через інтернет, через національний бенчмаркінго-
вий центр і його аналоги в регіонах). 

Після вибору партнера по бенчмаркінгу або 
прийняття рішення про впровадження найденої 
«на стороні» ідеї, технології, стратегії необхідно 
переконатися в високому ступеню співставленос-
ті чужого підходу з бізнес-практикою, зовнішнім і 
внутрішнім середовищем власної компанії. Процес 
розробляється в умовах певного ділового середови-
ща і корпоративної культури у відповідь на потре-
би певного виду бізнесу. Немає підприємств з абсо-
лютно однаковим бізнес-середовищем і культурою. 
Без детального вивчення умов, які варто змінити, 
щоб вони підходили під середовище і культуру 
організації, неможливо перенести в неї практичні 
методи іншої компанії. Тому привласнення ідей ви-
кличе певні проблеми, якщо ділова практика однієї 
компанії не перероблена відповідно до потреб під-
приємства [3, с. 218].

«Інший» бізнес має свої індивідуальні особли-
вості, і якщо ці особливості працюють на користь 
«іншому» бізнесу, вони безумовно, можуть бути ко-
рисними для вас, але здатні також і нашкодити.

Таким чином, завдання керівника, який вирішив 
застосувати досвід інших – адаптувати наявні в 
його арсеналі організаційні технології до свого під-
приємства. І, звичайно, будь-яке управлінське рі-
шення повинно прийматись по принципу доцільнос-
ті. Копіювання один до одного неприйнятно, так як 
бажані результати не будуть досягнуті і цікавість 
до бенчмаркінгу у керівників буде втрачений на-
довго (і цей висновок можна зробити не тільки по 
відношенню до бенчмаркінгу, але і всіх інших нових 
підходів).

Копіювання один в однин неприйнятно, так як 
бажані результати завідомо не будуть досягнуті 
і інтерес до бенчмаркінгу у керівників буде втра-
чений надовго (і цей висновок можна зробити не 
тільки у відношенні бенчмаркінгу, але і всіх інших 
нових для нас підходів). Керівники, які зазнали по-
разки шукали «чарівну паличку» для оздоровлення 
бізнесу, отримують натомість ще одну патологію і 
будуть гнівно клеймити і дискредитувати прекрас-
ний метод, який допоміг і допомагає сотням і навіть 
тисячам компаній у всьому світі (більш послідовних і 
скрупульозних у прийнятті рішень та їх реалізації).

Негативний досвід застосування бенчмаркінгу 
ще раз підтверджує, що

по-перше, варто уникати сліпого копіювання;
по-друге, керівник ініціюючи бенчмаркінг, по-

винен розуміти, що це практичний інструмент, що 
має наукову методологічну базу, з якою необхідно 
познайомитися, а краще вивчити, почавши хоча б з 
пошуку інформації в Інтернеті [4, с. 14]. 

Користь для підприємства, яке вчиться на кра-
щих зразках очевидна. Але який сенс передовим 
підприємствам розкривати інформацію про себе? 
Мотиви можуть бути дуже різні. Деякі, наприклад, 
вважають престижним виступати в якості еталону. 
Тим більше, що це підвищує їх інвестиційну прива-
бливість і дозволяє на різних рівнях лобіювати свої 
інтереси. Деякі компанії вважають, що поки їх на-
здоганяють, вони встигнуть придумати щось нове, 
а досвід, який вони зазвичай переймають в рамках 
бенчмаркінгових досліджень, завжди не дуже акту-
альний. Для прориву потрібні принципово нові ідеї, 
якими зазвичай ніхто і ніколи не ділиться, і які на-
впаки оберігаються.

Спільна робота на благо компанії, на благо еко-
номіки і суспільства в цілому має набагато більший 
потенціал, ніж робота, заснована на конфлікті, ран-

жуванні і змаганні. Ідеї, закладені в бенчмаркін-
гу, як найкраще відповідають принципу «виграємо 
разом», а відповідно відповідають парадигмі су-
часного менеджменту. Крім того, механізм методу 
бенчмаркінгу має стримуючі елементи, які регла-
ментуються Кодексом поведінки при бенчмаркінгу. 
Якщо учасники поважають прийняті правила (ти 
– мені, я – тобі), якщо узгоджені межі інформації, 
що розкривається, порядок обміну даними і логіка 
проведення дослідження, то можна розраховувати 
на обопільну вигоду і спільне просування вперед.

Більшість вітчизняних компаній давно займа-
ються чимсь схожим до бенчмаркінгу, просто вони 
не знайомі з самим терміном. Керівники вітчизня-
них підприємств-партнерів і навіть підприємств-
конкурентів обмінюються інформацією про кращі 
досягнення своїх компаній в процесі неформального 
спілкування. Отримані при цьому дані часто знахо-
дять застосування на практиці. Як показує досвід, 
безпосереднє спілкування з колегами дає найбільш 
цінні для бізнесу ідеї і знання, що як правило, при-
зводить до впровадження нових форм управління, 
програмних продуктів, використанню нових тех-
нологій у виробництві. Корисні дані можна також 
отримати з інтерв’ю з бізнесменами, менеджерами 
різних компаній або великої статті. Можна вилови-
ти одну, але цікаву ідею [5, с. 9].

Що стосується «офіційного» бенчмаркінгу і його 
перспектив у вітчизняному бізнесі, то їх затьмарює 
низка перешкод, які висвітлимо нижче.

Сьогоднішню позицію багатьох керівників з при-
воду бенчмаркінгу (і взагалі всього, що пов’язано з 
отриманням нових знань і вимагає перегляду звич-
них підходів до управління, а також ґрунтовної змі-
ни в свідомості) можна сформулювати приблизно 
наступним чином: «марна трата часу і ресурсів» або 
ж говорячи словами одного з менеджерів «бенчмар-
кінг видуманий консультантами для консультан-
тів». На щастя, з’являються організації, які своїм 
прикладом спростовують цей стереотип. Тим біль-
ше, ринок все жорсткіше вимагає від менеджерів 
освоєння нової управлінської компетенції [6, с. 10]. 

На тлі стандартних причин відмови від ета-
лонного співставлення більш суттєвою перепоною 
виглядає «закритість» вітчизняного бізнесу. При 
всіх позитивних тенденціях, наш бізнес ніяк не 
можна назвати прозорим. Звітність про діяльність 
компанії, чисельність працюючих співробітників, 
бази постачальників і клієнтів, обсяги поставок 
і продаж зазвичай ретельно приховуються від 
чужих очей і вух. Тому офіційна пропозиція об-
мінятися схожою інформацією може викликати 
агресію. Більшість компаній встановлює підви-
щений рівень секретності, як говориться, на всяк 
випадок. Хоча, як ми вияснили, бенчмаркінг має 
на увазі використання тільки відкритої інформа-
ції. Все, що стосується вивідування комерційної 
таємниці або ноу-хау, – самий справжній промис-
ловий шпіонаж і до бенчмаркінгу не має ніяко-
го стосунку. Разом з тим, недосконала податкова 
система, яка викликає безліч питань, фінансовий 
облік та інші проблеми не завжди дозволяють 
компаніям надавати чи отримувати реальнім дані 
по тим чи іншим показникам. Керівники хотіли б 
провести бенчмаркінг, але, на жаль, не можуть. 
Хоча практично в кожній компанії є достатньо 
великий пласт інформації, яку вигідніше відкри-
ти конкуренту, партнеру, іншим зацікавленим 
компаніям, щоб натомість дізнатись щось корисне 
для себе від своїх опонентів. Ось декілька цитат 
менеджерів, які бачать в бенчмаркінгу потенціал 
для удосконалення бізнесу:
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– зберігати секрети – це вчорашній день. Так ти 
тільки стимулюєш застій. Якщо відкрити – розви-
ваєшся;

– на те, щоб просто так когось вчити, у нас, на 
жаль, не вистачає часу. Хоча якщо нам натомість 
запропонують цікаву інформацію, то чому б і ні;

– практика показала, що проведення навіть епі-
зодичних порівняльних досліджень приносить їх 
учасникам безумовну користь; 

– нехай краще обидва підприємства підуть впе-
ред, ніж обидва будуть топтатися на місці.

«Комплекс засекреченості» вітчизняні підприєм-
ства поступово долають. Підприємства, які прагнуть 
зайняти стабільне становище на ринку і думають 
про завтрашній день, виходять з тіні, легалізують 
свою діяльність по всім напрямкам. Цьому сприяє і 
зростаючий вплив фактора соціальної відповідаль-
ності бізнесу в конкурентній боротьбі. 

Таким чином, поступовий перехід до цивілізо-
ваного ринку все-таки відбувається і метод бенч-
маркінгу сприяє цьому процесу, більш того є його 
каталізатором [7, с. 9].

Нова модель бізнесу, яка імплантується в ком-
панію з приходом бенчмаркінгу, сприяє розвитку 
системного мислення, якого так часто не вистачає 
нашим компаніям. Еталонне співставлення допома-

гає краще зрозуміти і внутрішнє середовище, на-
вколо якого побудована компанія, і зовнішнє,яка діє 
на неї. Будучи потужним інструментом вдоскона-
лення, бенчмаркінг є ефективним методом вивчен-
ня не тільки досвіду інших, але і своєї організації. 
Знаючи інших і знаючи себе, можна прогнозувати 
ситуацію і ефективно реагувати на зміни. «Думай і 
дій, передбачаючи свого суперника або партнера», 
– свідчить один з принципів буддійської філософії. 
Дотримання цього принципу в бізнесі може стати 
ключовим фактором досягнення конкурентоспро-
можності, а стратегія «перехресного запилення» – 
стратегією успіху для багатьох компаній.

Висновки з проведеного дослідження. Підводя-
чи підсумок сказаному, виділимо основні складові 
розвитку бенчмаркінгу в Україні:

– економічна: каналізація процесів виходу ві-
тчизняного бізнесу (особливо малого і середнього) із 
тіні, підвищення якості і конкурентоспроможності 
менеджменту українських компаній;

– інформаційна: формування національної і ре-
гіональних баз даних кращої ділової практики (в 
тому числі на основі премій в сфері якості);

– просвітницька: навчання сучасним підходам 
до управління підприємством, вивчення і застосу-
вання кращої ділової практики.
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БЕНЧМАРКИНГ – НОВОЕ СЛОВО УСПЕШНОЙ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА

Аннотация
В статье рассматривается новый для Украины метод повышения конкурентоспособности – бенчмаркинг. Рассмотрены 
вопросы внедрения этого метода в украинский бизнес, дан ответ на то, почему менеджерам следует адаптировать чу-
жие идеи и почему конкурентам стоит раскрывать свои тайны. Пришли к выводу, что следует развивать бенчмаркинг, 
ведь это не только поможет руководителям получить новые знания, но и достичь новых высот в бизнесе.
Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентоспособность, менеджмент, маркетинговый ход, коммерческая тайна, новая 
модель бизнеса, кодекс поведения, конкуренция.
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Summary
This paper proposes a new method for improving the competitiveness of Ukraine – benchmarking. The problems of 
implementing this method in Ukrainian business, be answered on why managers should adopt other people's ideas and 
why competitors should reveal their secrets. They came to the conclusion that it is necessary to develop benchmarking, 
because it not only helps managers to gain new knowledge but also to reach new heights in business.
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Постановка проблеми. У сучасних ринкових 
умовах для досягнення, утримання та розши-

рення своїх конкурентних позицій на ринку підпри-
ємства повинні мобільно й адекватно реагувати на 
всі зміни, які відбуваються навколо та запроваджу-
вати заходи щодо покращення управління фінансо-
вого потенціалу. Окреслення цілей підприємства та 
розробка раціональної стратегії для їх досягнення 
вимагає ефективного управління фінансовими ре-
сурсами та реальної оцінки існуючих можливостей 
підприємства до розвитку фінансового потенціалу. 
З огляду на це важливим є дослідження сутності 
фінансового потенціалу підприємства та його струк-
тури з метою впровадження ефективної системи 
управління фінансовим потенціалом підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню теоретичних, практичних і методичних аспек-
тів фінансового потенціалу підприємства, застосування 
ефективних методів господарського маневрування фі-
нансовими ресурсами, вдосконалення методів оціню-
вання й визначення рівня фінансового потенціалу під-
приємства присвяченi прaцi тaких вiдoмих нaукoвцiв, 
як О.В. Ареф’єва, В.В. Вітлінський, Л.І. Воротін, О.І. 
Амоша, В.П. Бабич, В.Д. Базилевич, І.А. Бланк, О.Д. 
Василик, В.М. Гриньова, Н.С. Краснокутська, П.А. Лай-
ко, В.М. Опаріна, П.А. Орлова, В.С. Пономаренка, О.І. 
Пушкаря, Л.В. Руденко, О.С. Стоянової тa iн. Необхід-
но зазначити, що наявні фундаментальні досліджен-
ня фокусуються в основному на окремих ключових 
проблемах формування, використання та управління 
фінансовим потенціалом підприємства. Разом з тим, 
гострою є потреба обґрунтування сутності фінансово-
го потенціалу підприємства як економічної категорії. 
Саме це зумовлює актуальність теми статті, визначен-
ня її мети та структури.

Постановка завдання полягає в обґрунтуванні 
сутності фінансового потенціалу підприємства як 
економічної категорії за допомогою етимології ана-
лізу базової дефініції «потенціал» та аналізу існу-
ючих підходів до визначення поняття «фінансовий 
потенціал підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження. Тер-
мін «потенціал» (від лат. «potentia» – сила) означає 
здатність здійснювати роботу. 

Поняття «потенціал» у своєму етимологічному 
значенні походить від латинського слова «potentia» 
й означає «приховані можливості», які в господар-
ській практиці завдяки праці можуть стати реаль-
ністю. У сучасній економічній літературі термін 
«потенціал» розуміють як можливості, запаси, на-
явні сили та засоби, які можуть бути використа-
ні. Відповідно до сучасного тлумачного словника 
української мови під терміном «потенціал» розу-
міють «приховані здатності, сили для якої-небудь 
діяльності, що можуть виявитися за певних умов». 

Енциклопедія трактує вказаний термін як «ступінь, 
потужність (приховані можливості) у якому-небудь 
відношенні». Таким чином, термін «потенціал» озна-
чає наявність у кого-небудь (будь це окремо взята 
людина, первинний робочий колектив, суспільство 
в цілому) прихованих можливостей, які ще не ви-
явили, або здатність діяти у відповідних сферах. 

Серед поняття «фінансовий потенціал» найпо-
ширенішим є ресурсний підхід, менш популярним є 
пояснення, які пов’язують фінансовий потенціал з 
показниками фінансової стабільності підприємства.

Одним із прихильників такого трактування фі-
нансового потенціалу як показника фінансової ста-
більності є Єгоров П. Він розглядає фінансовий по-
тенціал як сукупність фінансових та інвестиційних 
ресурсів підприємства, які дають змогу проводити 
високоефективну інвестиційну діяльність підпри-
ємства, яка орієнтована на забезпечення прибутко-
вої та сталої господарської діяльності [8, с. 20].

Стецюк П. трактує фінансовий потенціал як су-
купність фінансових ресурсів, з приводу яких на 
підприємстві виникають відповідні організацій-
но-економічні відносини, які в кінцевому рахунку 
спрямовані на забезпечення його високоефективно-
го та прибуткового функціонування.

На думку В. Ковальова фінансовий потенціал 
– це характеристика фінансового положення та 
фінансових можливостей підприємства [6, с. 236]. 
Схоже трактування фінансового потенціалу існує 
і у Бритченко І. він вважає що «фінансовий по-
тенціал – це обсяг власних, позикових та залуче-
них фінансових ресурсів підприємства, якими воно 
може розпоряджатися для здійснення поточних і 
перспективних витрат» [4, с. 100]. 

В. Бикова та Ю. Ряснянський характеризують фі-
нансовий потенціал як рушійну силу, яка необхідна 
для переведення сконцентрований на підприємстві 
ресурсів із статичного стану в динамічний, що забез-
печує ефективну реалізацію цілей та напрямів роз-
витку підприємства [2, с. 58]. Але у цьому визначенні 
не враховуються зовнішні фактори, які впливають 
на розвиток підприємства. Дані автори говорять тіль-
ки про наявні в підприємства фінансові ресурси і не 
торкаються проблеми оцінки процесу їх залучення. 
Але фінансові ресурси є специфічним видом ресурсів 
і не можна зневажати джерелами їх формування з 
огляду на те, що вони можуть бути платними, а та-
кож в певні періоди можуть виступати факторами, 
що спричиняють загрозу втрати платоспроможності 
підприємства і його подальшого функціонування. Ви-
сока динамічність фінансових ресурсів пояснюється 
тим, що джерелами їх формування є власні та залу-
чені кошти, структура та поелементний склад яких 
постійно змінюється, відповідно до чого змінюється 
фінансовий потенціал на підприємстві. 

© Бакун О.А., Органіста Б.І., 2014
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Борко Ю. дає пояснення фінансовому потенціалу 
зі сторони ресурсного підходу. Під фінансовим по-
тенціалом він розуміє відповідним чином структу-
ровані фактично наявні у підприємства фінансові 
ресурси (наявний фінансовий потенціал), а також 
існуючі потенційні можливості їх залучення зі сто-
рони (можливий фінансовий потенціал) [3, с. 105].

Ільїна К. трактує фінансовий потенціал як су-
купність можливостей підприємства, які визнача-
ються наявністю і організацією використання фі-
нансових ресурсів [5]. 

Толстих Т. дає таке визначення поняттю «фі-
нансовий потенціал» з точки зору ресурсного підхо-
ду: «фінансовий потенціал – забезпеченість фінан-
совими ресурсами, необхідними для нормального 
функціонування підприємства, доцільність їх роз-
міщення та ефективність використання». 

У трактуванні Брегіна Н. фінансовий потенціал 
включає окремі складові фінансових ресурсів під-
приємства, а саме – статутний, додатковий і ре-
зервний капітали, цільове фінансування, фонди на-
копичення, оборотні активи.

Наведенні визначення слід поділяти лише умов-
но, адже потенціал передбачає не лише наявність 
певних ресурсів, а й їх використання з метою до-
сягнення певних цілей підприємства. 

В. Архангельський під потенціалом розуміє за-
соби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть 
бути мобілізовані для досягнення певної мети або 
розв’язання певної задачі, тобто як сукупність пев-
них накопичених ресурсів. До складових потенціа-
лу в цьому розумінні відносять відповідні трудові, 
матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, які 
залучають у сферу виробництва.

У своєму досліджені Т. Дороніна фінансовий по-
тенціал розглядає як обсяг засобів, які об’єктивно 
можуть бути використані у створенні валового регі-
онального продукту і забезпеченні населення усіма 
соціально-економічними благами.

Під фінансовим потенціалом підприємства та-
кож розуміється сукупність фінансових ресурсів 
і напрямки їх використання. Негативним в цьому 
підході є те, що фінанси розглядаються лише зі 
сторони їх обсягу залучення, напрямків розподілу 
та результатів використання, а можливості їх ви-
користання не конкретизуються критеріями ефек-
тивності використання. 

О. Бєлов характеризує фінансовий потенціал 
як сукупність фінансових спроможностей та мож-
ливостей, які підприємство має в своєму розпоря-
дженні. При цьому йде наступна конкретизація: 
спроможності – це всі наявні фінансові ресурси 
підприємства, а можливості – це механізм, який 
забезпечує їх використання для досягнення певної 
мети і напрямки, які є наявними для підприємства 
з наявним потенціалом [1, с. 32]. 

Відтак, джерелом формування фінансового потен-
ціалу є фінансові, інвестиційні та кредитні ресурси. 
При цьому, до фінансових ресурсів відносимо грошо-
ві доходи, накопичення та надходження, що перебу-
вають у розпорядженні господарюючого суб’єкта та 
призначенні до виконання фінансових зобов’язань, 
здійснення витрат з простого і розширеного відтво-
рення і економічного стимулювання підприємства. 
Кредитні ресурси – це сукупність кредитних коштів, 
залучених для фінансового забезпечення його функ-
ціонування. Залучення кредитних ресурсів для по-
повнення обігових коштів збільшує сукупний дохід 
за рахунок віддачі залучених коштів, підвищення 
ефективності власних обігових коштів, що дозволяє 
підприємству ефективніше здійснювати свою госпо-
дарсько-фінансову діяльність. 

Варто зазначити, що в економічній літературі 
поряд з поняттям «фінансовий потенціал» застосо-

вуються і його модифікації, зокрема – «фінансово-
інвестиційний потенціал» або «фінансовий потенці-
ал інвестиційної діяльності».

Так, Прохорова В. трактує фінансовий потенціал 
як сукупність обсягів власних, позикових та залу-
чених фінансових ресурсів підприємства, які знахо-
дяться в його розпорядженні. Головною складовою 
фінансового потенціалу є інвестиційний потенціал – 
це можливість вкладення капіталу з метою наступ-
ного його збільшення або інвестиційні можливості 
щодо ведення, підтримки чи збереження чого-не-
будь. В економічній літературі представлені дослі-
дження інвестиційного потенціалу підприємства як 
елемента його виробничого й економічного потенці-
алу. У процесі господарської діяльності, нормально-
го процесу відтворення всіх елементів виробничої 
структури підприємства і нагромадження ресурсів 
формується його інвестиційний потенціал. З одного 
боку, він є результатом ефективного використання 
можливостей підприємства, а з іншого – фактором 
його подальшого розвитку. 

Фінансовий потенціал є основою для форму-
вання виробництва певного обсягу та асортименту 
продукції, побудови моделі для мінімізації збитків 
та максимізації прибутку, визначення найкращого 
співвідношення компонентів виробничої, фінансової 
та організаційної структури управління та інших 
економічних механізмів. Структуру фінансового по-
тенціалу складають фінансові ресурси, що склада-
ються із статутного, додаткового та резервного капі-
талу, цільового фінансування, фондів накопичення, 
вартості основного капіталу, оборотних активів тощо. 

Статутним капіталом вважають зареєстрований 
у встановленому законом порядку та закріплений 
в установчих документах грошовий еквівалент 
майна, яке повинно бути передане підприємству у 
власність у вигляді внесків для забезпечення його 
господарської діяльності та як сплата його учасни-
кам отримуваних ними майнових прав. 

Додатковий капітал – це інший капітал, укладе-
ний учасниками товариства або одержаний у про-
цесі господарської діяльності в наслідок дооцінки 
активів, безоплатного отримання необоротних акти-
вів, іншого додаткового капіталу. Додатковий капі-
тал можна використовувати на покриття балансових 
збитків (за умови, що для цього використані всі інші 
джерела); на збільшення статутного капіталу; на по-
криття різниці між фактичною собівартістю вилу-
ченого капіталу, який анулюють, та його номіналом.

Резервний капітал – це страховий капітал, 
створений підприємством за рахунок відрахувань 
власного прибутку з метою погашення можливих 
збитків, здійснення виплат інвесторам і кредиторам 
при недостатньому забезпеченні коштами. На за-
конодавчому рівні встановлюється обов'язковість і 
мінімальні розміри формування резервного капіта-
лу для окремих видів підприємств.

До цільового фінансування належать кошти, 
які виділяються для здійснення заходів цільово-
го призначення (у тім числі отримана гуманітарна 
допомога). Кошти цільового фінансування можуть 
надходити як субсидії, асигнування з бюджету та 
позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та 
юридичних осіб тощо.

Фонд накопичення – частина доходу, використо-
вувана на приріст виробничих і невиробничих осно-
вних фондів, також для створення страхових запасів і 
резервів. Основна його частина направляється на роз-
ширення і якісне удосконалювання основних фондів і 
оборотних коштів сфери матеріального виробництва, 
утворить фонд виробничого нагромадження і вико-
ристовується на реконструкцію діючих і будівництво 
нових підприємств, модернізацію і відновлення ви-
робничого апарата; інша – утворить фонд невироб-
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ничого призначення нагромадження, що впливає на 
життєвий рівень населення через приріст основних 
невиробничих фондів (житлові будинки, школи, лі-
карні, інші об'єкти соціальної інфраструктури).

До основного капіталу належать вкладення в 
необоротні активи у вигляді вартості матеріальних 
активів – основних засобів у робочому стані, не-
завершених капітальних вкладень, нематеріальних 
активів – об'єктів права і довгострокових фінансо-
вих інвестицій.

Правильне співвідношення між структурними 
елементами фінансового потенціалу дозволяє висо-
коефективно маніпулювати ними. 

Висновки. Вищенаведене дає підстави розгля-
дати фінансовий потенціал як економічну катего-

рію, що обумовлюється характеристикою поточних 
фінансовий ресурсів, структура і склад яких за-
лежить від стратегічних цілей та стадії життєвого 
циклу суб’єкту господарювання, з одного боку, та 
як соціальну категорію, що залежить від людсько-
го фактору – з іншого боку. Гарантією відповідного 
рівня фінансового потенціалу є стійкі партнерські 
відносини з інвесторами, постачальниками, замов-
никами тощо. Тобто фінансовий потенціал – це 
сукупність не тільки фінансових ресурсів підпри-
ємства за допомогою яких воно здатне отримати 
прибуток та досягти поставленої мети своєї діяль-
ності, а й соціального фактору, без якого неможли-
ве ефективне управління та розподіл фінансових 
ресурсів.
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Постановка проблеми. Соціальна політика 
будь-якої держави реалізується через її 

інструменти – соціальні програми, конкретні за-
ходи, нормативно-правове забезпечення, які мають 
бути спрямовані на задоволення потреб людини та 
суспільства загалом. Ці інструменти, а також ме-
ханізми їх реалізації мають сприяти забезпеченню 
відповідного матеріального, соціального, духовного 
стану громадян (соціальний захист) та враховувати 
конституційні зобов'язання органів влади в державі 
щодо забезпечення соціальних потреб (соціальний 
захист).

Постановка завдання. На основі викладеного 
можливо сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розгляданні напрямок соціальної політи-
ки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сучасних реаліях України, коли долаються наслід-
ки фінансової кризи, найбільш дієвим механізмом 
розв’язання проблем соціальної політики є бю-
джетний. Використовуючи бюджетні ресурси, хоча 
і вони є досить обмеженими, держава намагається 
забезпечити найбільш актуальні проблеми соціаль-
ного змісту – стипендіальне забезпечення, соціаль-
ні допомоги, пенсійні виплати. Саме тому бюджет-
ні важелі є найбільш дієвим і ефективним засобом 
першочергових суспільних завдань. М. Фрідмен 
стверджував, що державне втручання виступає як 
додаткова сила щодо приватної доброчинності та 
сім'ї у справі захисту недієздатних – така держава, 
без сумніву, виконує важливі функції [1, с. 60].

Ролі бюджетних важелів у забезпеченні соціаль-
ної політики присвячено праці таких вітчизняних 
вчених – В. Скуратівського, О. Палій, Зверякова, 
Т. Кір'ян, Е. Лібанової, Ф. Ярмоленко [2; 4; 5] та 
ін. У цих працях аналізуються загальнодержавні 
та регіональні проблеми соціальної політики, зо-
крема ефективність видатків на соціальну сферу, 
напрями розвитку галузей соціальної сфери, опти-
мальність функціонування механізмів соціального 
захисту тощо.

Соціальна політика зосереджується на форму-
ванні ефективних умов життя всіх членів суспіль-
ства, відносин між соціальними групами, забезпе-
ченні ефективної зайнятості, створенні соціальних 
гарантій і умов для поліпшення добробуту населен-
ня [4, с. 34]. Створення інститутів соціального за-
хисту і законів, які повинні керувати їх діяльністю, 
економічні – формування механізмів перерозподілу 
доходів, тобто стягнення податків та інших плате-
жів і трансфертів [4, с. 56]. 

Основними завданнями соціальної політики в 
Україні є [4]:

• адресна підтримка соціально незахищених 
верств населення;

• пенсійна реформа;
• забезпечення випереджального зростання 

вартості робочої сили;
• орієнтація стратегії економічного зростання на 

створення нових робочих місць;
• прискорений розвиток житлового будівництва, 

забезпечення доступності житла для різних верств 
населення;

• поліпшення системи охорони здоров'я, актив-
на демографічна політика;

• примноження інтелектуального потенціалу 
суспільства, створення рівних можливостей для мо-
лоді у здобутті якісної освіти;

• зміцнення позицій середнього класу.
Показником результативності соціальної політи-

ки є рівень життя населення. Основними елементами 
рівня життя є: рівень і структура споживання ма-
теріальних благ (продуктів харчування та непродо-
вольчих товарів); рівень споживання послуг установ 
побутового обслуговування, охорони здоров'я, освіти, 
культури, соціального забезпечення, фізкультури; 
рівень забезпеченості житлом. Для оцінки рівня жит-
тя населення використовується система показників, 
які можна класифікувати таким чином: соціально-
демографічні показники; узагальнюючі показники 
(ВВП на душу населення, реальні доходи на душу 
населення, структура населення за рівнем середньо-
душового сукупного доходу тощо); показники рівня 
оплати праці та доходів населення; показники рівня 
споживання населенням товарів і послуг; показники, 
які характеризують стан соціальної сфери; показ-
ники споживчих настроїв домогосподарств тощо [2, 
с. 6]. Засобами державної соціальної політики є: нор-
мативно-правове регулювання, спрямоване на забез-
печення соціальних гарантій та соціальний захист 
населення; розроблення демографічних і соціальних 
прогнозів; формування та реалізація соціального 
розділу ДПЕСР України, в якому визначаються цілі, 
пріоритети, завдання та заходи соціальної політики; 
бюджетна діяльність; державне регулювання цін на 
товари і послуги тощо. 

Цілі соціальної політики [4]: 
• поліпшення матеріального становища й умов 

життя громадян;
• забезпечення зайнятості населення; підвищен-

ня якості і конкурентоспроможності робочої сили;
• гарантії конституційних прав громадян у тру-

дових відносинах;
• гарантії конституційних прав громадян у со-

ціальному захисті, охороні здоров’я, культури; за-
безпечення житлом населення;
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• переорієнтація соціальної політики на сім’ю, 
забезпечення прав і соціальних гарантій, що нада-
ються сім’ї, жінкам, дітям і молоді;

• нормалізація і поліпшення демографічної си-
туації, зниження смертності населення, особливо 
дитячої та громадян працездатного віку;

• поліпшення соціальної інфраструктури, ак-
тивізація соціальної ролі держави, відпрацювання 
механізму взаємодії держави і суспільства в соці-
альній сфері. 

Методи впливу держави на розвиток соціальної 
сфери:

• правове забезпечення соціального захисту на-
селення, прийняття відповідних законодавчих та 
нормативних актів;

• прямі державні витрати із бюджетів різних 
рівнів на фінансування соціальної сфери (розвиток 
освіти, науки, медичне обслуговування, охорона на-
вколишнього середовища тощо);

• соціальні трансферти у вигляді різного роду 
соціальних субсидій;

• впровадження ефективної прогресивної сис-
теми оподаткування індивідуальних грошових до-
ходів населення;

• прогнозування стану загальнонаціональних і 
регіональних ринків праці; створення мережі цен-
трів служб зайнятості й бірж праці;

• встановлення соціальних і екологічних норма-
тивів і стандартів; контроль за їх дотриманням;

• державні програми з вирішення конкретних 
соціальних проблем (боротьба з бідністю, освітні, 
медичні, екологічні та інші);

• державний вплив на ціни та ціноутворення;
• обов'язкове соціальне страхування в різних 

формах;
• пенсійне забезпечення;
• розвиток державного сектора економіки та ви-

робництво суспільних товарів і послуг;
• підготовка та перепідготовка кадрів;
• організація оплачуваних громадських робіт;
• соціальне партнерство.
Отже, соціальна політика є невід’ємною части-

ною політики держави. Без неї малоймовірний по-
дальший розвиток держави. По суті цей зв’язок 
взаємний. Без державного регулювання соціальна 
орієнтація економіки неможлива, прояви еконо-
мічної свободи супроводжуються соціальною не-
безпекою. Забезпечення економічного розвитку та 
відповідного досягнення соціальних цілей без дер-
жавного втручання відбувається вкрай неефектив-
но. Соціальна сфера – одна з найважливіших сфер 
життя суспільства, в якій реалізуються соціальні 
інтереси всіх верств населення, відносини суспіль-
ства і особи, умови праці й побуту, здоров’я, відпо-
чинку [3, с. 56]. Або – це сукупність галузей і видів 
діяльності, підприємств, фірм, закладів та установ, 
які мають забезпечити задоволення потреб людей 
у матеріальних благах, послугах, відтворенні роду, 
створити умови для співіснування і співпраці лю-
дей у суспільстві згідно з відпрацьованими зако-
нами і правилами з метою створення мегаполісів, 
розвитку масових комунікацій, зміцнення держави 
[3, с. 57].

Серед них виділяють галузі соціальної, управ-
лінської та ринкової інфраструктури. Функції галу-
зей соціальної сфери різні. Одні з них задовольня-
ють духовні потреби людей, а інші – фізичні. Саме 
тому соціальна сфера має економічне і соціальне 
значення для розвитку суспільства. Економічне її 
значення виявляється у тому, що вона надає по-
слуги, необхідні для відтворення робочої сили, 
зростання продуктивності її праці. Соціальна роль 

даної сфери полягає у підвищенні рівня і поліп-
шенні умов життя людей. Рівень розвитку соціаль-
ної сфери визначається попитом на послуги, а ті, 
у свою чергу, змінюються відповідно до реальних 
можливостей суспільства на тому чи іншому етапі 
розвитку. В сучасних умовах загальної економічної 
кризи попит на багато видів послуг зменшився вна-
слідок невисоких прибутків населення, але зростає 
на окремі види послуг (інформаційні, рекламні, ту-
ристичні, охорони здоров'я та ін.). Соціальна сфера 
має певні територіальні відмінності у рівні розви-
тку та структурі. Значно вищий рівень її розвитку 
і ширша галузева структура у містах порівняно з 
сільською місцевістю, в економічно більш розвине-
них промислових регіонах порівняно з менш розви-
нутими аграрними. 

На сьогодні основними функціями соціальної 
сфери є [3, с. 16]:

• розвиток трудової допомоги; розширення ме-
режі благодійних товариств і установ;

• організація соціального страхування; держав-
ного пенсійного забезпечення службовців;

• заперечення жорсткої бюрократичної опіки 
соціального захисту;

• децентралізація управління справою допомоги 
нужденним;

• створення умов для розвитку місцевої ініці-
ативи й самодіяльності в цій сфері громадського 
життя;

• погашення заборгованості з заробітної плати 
та соціальних виплат;

• забезпечення прожиткового мінімуму;
• боротьба з бідністю;
• захист громадян від інфляції за допомогою 

своєчасної індексації доходів;
• обмеження безробіття та стимулювання за-

йнятості населення;
• створення екологічно та соціально безпечних 

умов життя;
• запобігання соціальній деградації тощо.
Розвиток соціальної сфери має колосальне зна-

чення для кожної держави, адже воно являє собою 
сукупність галузей і видів діяльності, підприємств, 
фірм, закладів та установ, які мають забезпечити 
задоволення потреб людей у матеріальних благах, 
послугах, відтворенні роду, створити умови для спі-
віснування і співпраці людей у суспільстві згідно 
з відпрацьованими законами і правилами з метою 
створення мегаполісів, розвитку масових комуніка-
цій і нарешті зміцнення держави.

Соціальна інфраструктура все більше впливає 
на ефективність суспільного виробництва через 
головну продуктивну силу суспільства – людей. 
Велику роль соціальна інфраструктура відіграє у 
вирішенні таких соціальних завдань, як зближення 
за рівнем добробуту міського і сільського населен-
ня, згладжування регіональних відмінностей у рівні 
життя людей, посилення єдності у способі життя 
різних соціальних груп та прошарків населення. 
Активно впливає соціальна інфраструктура на 
формування прогресивної структури споживання і 
раціонального використання вільного часу праців-
ників матеріального виробництва.

У конкретнішому визначенні соціальна політика 
являє собою комплекс соціально-економічних захо-
дів держави, місцевих органів влади, підприємств, 
організацій, спрямованих на захист населення від 
безробіття, підвищення цін, знецінення трудових 
заощаджень. Її мета – забезпечити гідний рівень 
життя, який виражається у певній кількості та 
якості споживчих благ і послуг, починаючи з «пер-
винних», що задовольняють потреби працівників у 
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продуктах харчування, одязі, засобах пересування, 
підтримки здоров’я, і закінчуючи найскладнішими 
потребами, пов’язаними із задоволенням духовних, 
моральних, естетичних запитів. Головним у соці-
альній політиці є обов’язок держави гарантувати 
законодавчо, соціально й економічно нормальні для 
даного історичного періоду умови, які забезпечу-
ють самостійне життя, свободу вибору життєвого 
шляху, сфери діяльності, відповідальність за свої 
дії, «плату» за рівень особистого добробуту і ста-
новища у суспільстві. Соціальна політика повинна 
будуватись на основі взаємної відповідальності та 
взаємних обов’язків держави й населення. В умовах 
нестабільного розвитку економіки вона має бути 
адекватною стану розвитку економіки, сприяти ста-
білізації виробництва та забезпечувати мінімально 
необхідні стандарти життєвого рівня населення.

У законодавчому порядку держава встановлює 
основні соціальні гарантії та механізм їх реалізації. 
Конституцією України гарантується право на пра-
цю, добровільний вибір професії та роду трудової 
діяльності, освіту та медичну допомогу. Соціальні 
гарантії визначають міру відповідальності держави 
перед своїми громадянами і забезпечують певний 
рівень життя усім верствам населення.

Головним завданням соціальної політики є до-
сягнення відповідності цілеспрямованої діяльності 
системи, її соціально-політичних інститутів, що є 
суб’єктами такої політики, соціальному розвитку 

згідно з вимогами об’єктивних закономірностей 
суспільного прогресу. Іншими завданнями мож-
на вважати забезпечення чіткого функціонування 
суб’єктів соціальної політики, узгоджуваної діяль-
ності різних її елементів, формування їх оптималь-
ного співвідношення та підтримання необхідних 
пропорцій між ними.

Стратегічним завданням соціальної політики є 
запобігання негативним соціальним явищам, недо-
пущення зниження добробуту широких верств на-
селення та забезпечення зростання інтегрального 
показника людського розвитку, запровадженого 
ООН у 1990 р.

Серед актуальних і невідкладних завдань соці-
альної політики Уряду України провідне місце має 
належати питанням удосконалення системи заро-
бітної плати, забезпечення її органічної залежності 
від кінцевих результатів праці самих працівників 
і підприємств у цілому; забезпечення регулюючої 
функції мінімальної заробітної плати; вдоскона-
лення міжвідомчих і міжкваліфікаційних співвід-
ношень заробітної плати, усунення деформації та 
необґрунтованих відмінностей в оплаті; упорядку-
вання системи оплати праці в організаціях і уста-
новах бюджетної сфери.

Важливе місце серед завдань соціальної політи-
ки належить створенню нових економічно доціль-
них робочих місць, особливо в трудонадлишкових 
районах та галузях, і формуванню державного за-

мовлення на проведення громадських ро-
біт з метою пом’якшення безробіття. Їх 
розв’язання сприятиме підвищенню рівня 
життя населення, поліпшенню матеріаль-
ного становища й умов життя працівників 
та скороченню кількості малозабезпече-
ного населення.

Держава та її органи є центральним, 
але не єдиним суб’єктом соціальної по-
літики. Її роль значною мірою підкріплю-
ється роллю безлічі інститутів (елементів) 
громадянського суспільства, яким держа-
ва делегує широкий спектр функцій. Як 
видно на рисунку 1, вони включають, крім 
суб’єктів та об’єктів, також принципи, 
інститути й механізми. Особливість ролі 
держави полягає в її відповідальності за 
соціальну стабільність у суспільстві, уста-
леність соціального стану громадян, їхніх 
родин, соціальних груп, проведення полі-
тики прогресивного розвитку суспільства. 
Це зумовлено самою природою держа-
ви як єдиного політичного та правового 
суб’єкта, що володіє усім спектром влад-
них повноважень.

Принциповою умовою існування со-
ціальної держави у сучасному світі є 
наявність розвинутих структур грома-

дянського суспільства, що передбачає ді-
яльність у суспільстві вільних асоціацій, 
соціальних інститутів, соціальних рухів і т. 
ін., наявність безлічі самостійних суб’єктів 
господарювання та організацій самовряду-
вання, реалізацію прав і свобод особи, за-
безпечення її недоторканності та безпеки. 
Саме наявність громадянського суспільства 
дозволяє істотно підвищувати рівень люд-
ського потенціалу та соціальної захище-
ності громадян. Крім держави й інститутів 
громадянського суспільства, суб’єктами со-
ціальної політики можуть виступати кор-
порації (підприємства, організації) та сама 
особистість (рис. 2.).

Об’єднання працівників Підприємства, організації

Громадські організації Особистість

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Об’єднання роботодавців Державні установи

Суб’єкти 

Працездатність населення,
соціально уразливі верстви населення;
громадяни похилого віку;
інваліди, молодь

Принципи Індивідуальна відповідальність за свій матеріальний
стан (самозахист населення);
свобода вибору професії, місця проживання;
матеріальне забезпечення в старості;
право на професійне об’єднання тощо

Об’єкти

Рис. 1. Елементи соціальної політики держави

Держава Громадські
організації

Особистість

Інститути громадянського 
суспільства

Підприємства,
організації, установи

СУБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Рис. 2. Суб’єкти соціальної політики
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Висновки з проведення дослідження. Ключо-
вим механізмом реалізації соціальної політики в 
умовах соціальної держави є соціальне страхуван-
ня (обов’язкове та добровільне), яке доповнюється 
низкою соціальних гарантій та послуг з боку дер-
жави та громадських організацій. Проте страховий 
механізм захисту населення, і насамперед працез-

датного, в Україні тільки-но започатковується і це 
ускладнює соціальний захист громадян. До цього 
слід додати високий рівень безробіття, різке скоро-
чення функцій захисту державою сім’ї і громадян, 
що викликало не тільки обвальне падіння рівня 
життя значної частини населення, а й деформацію 
колишніх соціальних норм і гарантій.
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ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проаналізовано недоліки сучасної вітчизняної системи оподаткування сільськогосподарських підприємств. 
На підставі результатів аналізу обґрунтовано напрями вдосконалення механізмів справляння з сільськогосподарських 
підприємств фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних 
осіб, плати за оренду землі державної та комунальної власності та екологічного податку.
Ключові слова: оподаткування сільськогосподарських підприємств, спеціальні податкові режими, пряме оподаткуван-
ня, непряме оподаткування.

Вступ. Зміна податкового законодавства фак-
тично призвела до побудови нової податкової 

політики країни. Головною ціллю сучасної податко-
вої політики України є забезпечення стійких подат-
кових надходжень до бюджетів всіх рівнів, рівність 
всіх платників податків перед законом, ефективне 
використання притаманних податкам функцій, за-
безпечення сталого економічного розвитку на осно-
ві використання стимулюючого потенціалу податків. 
Зрозуміло, що ефективна податкова система є ви-
рішальним фактором економічного зростання тери-
торії та країни, зокрема. Ефективність податкової 
системи та податкової політики уряду можна визна-
чити через аналіз такої категорії як податковий тя-
гар, який покладається на суб’єктів господарювання. 
Вирішення проблеми ефективної системи оподатку-
вання міститься у дослідженні та аналізі податкового 
навантаження як основної категорії, що відображає 
результат функціонування податкової системи дер-
жави. Тому, сьогодні питання податкового наванта-
ження в світлі зміни податкового законодавства при-
вертає до себе дедалі більшу увагу з боку науковців, 
фінансистів та практиків у сфері оподаткування.

Постановка завдання. Метою даної розвідки є 
дослідження проблем сучасних механізмів опо-
даткування сільськогосподарських підприємств в 
Україні для наукового обґрунтування шляхів їх ви-
рішення.

Виклад основного матеріалу. Сільське госпо-
дарство було і є важливим важелем у економіці 
країні, саме тому дана галузь користується не-
абиякими пільгами та привілеями. Оподаткування 
сільськогосподарського підприємства відрізняється 
від оподаткування будь-якого іншого торговельного 
або виробничого підприємства, має свою специфі-
ку. Зокрема, оподаткування податком на прибуток 
даної категорії платників має такі особливості: ви-
робник продукції сільського господарства як плат-
ник податку може самостійно обирати систему опо-
даткування податком на прибуток (або фіксований 
податок, або на загальних підставах). Юридичні 
особи, які є сільськогосподарськими підприємства-
ми різних організаційно-правових форм, селянські 
та інші господарства, які займаються виробництвом 
сільськогосподарської продукції чи її переробкою 
на власних чи орендованих потужностях, у тому 
числі власно виробленої сировини на давальниць-
ких умовах, та здійснюють її постачання, та у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків, можуть вести податковий 

облік у дещо спрощеному вигляді, а саме – бути 
платниками фіксованого сільського господарського 
податку. Сьогодні сплата податку проводиться що-
місячно протягом 30 календарних днів, наступних 
за останнім календарним днем базового звітного 
(податкового) місяця, у розмірі третини суми подат-
ку, визначеної на кожний квартал від річної суми 
податку, у таких розмірах: у I кварталі – 10 відсо-
тків; у II кварталі – 10 відсотків; у III кварталі – 50 
відсотків; у IV кварталі – 30 відсотків. Слід врахо-
вувати, що в разі, коли у звітному податковому пе-
ріоді частка сільськогосподарського товаровиробни-
цтва становить менш як 75 відсотків загальної суми 
валового доходу, підприємство сплачує податки у 
наступному звітному періоді на загальних підстава. 
[7,12-15]/ Як і раніше, сільськогосподарські това-
ровиробники самостійно обчислюють суму податку 
щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого 
поточного року подають відповідному органу дер-
жавної податкової служби за місцезнаходженням 
платника податку та місцем розташування земель-
ної ділянки податкову декларацію на поточний рік. 
Як експеримент фіксований сільськогосподарський 
податок було вперше запроваджено у 1998 році у 
трьох областях України: Полтавській (Глобинський 
район), Закарпатській (Ужгородський район) та До-
нецькій (Старобешівський район). Експеримент себе 
виправдав і з 1 січня 1999 року цей податок було 
поширено по всій території України. Фіксований 
сільськогосподарський податок посідає окреме міс-
це в податковій системі України. Він націлений на 
підтримку сільськогосподарських товаровиробників 
та спрощує систему оподаткування у сільському 
господарстві. Фіксований сільськогосподарський 
податок – це прямий податок виключно з юридич-
них осіб, які в ведуть певну, встановлену законом 
діяльність, котра визначається згідно класифіка-
тора видів економічної діяльності. Ще однією осо-
бливістю цього податку є те, що він належить до 
загальнодержавних [13, с. 116-123]. Якщо протягом 
податкового (звітного) періоду у платника подат-
ку змінилася площа сільськогосподарських угідь 
або земель водного фонду у зв’язку з набуттям чи 
втратою на неї права власності чи користування, то 
такий платник зобов’язаний: 

– уточнити суму податкових зобов’язань з по-
датку на період, починаючи з дати набуття (втрати) 
такого права до останнього дня податкового (звіт-
ного) року; 

– подати протягом 20 календарних днів місяця 
органам Міністерства доходів і зборів у відповід-
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ному регіоні за місцезнаходженням платника по-
датку та місцем розташування земельної ділянки 
декларацію з уточненою інформацією про наяв-
ність земельних ділянок, а також про їх площу та 
нормативну грошову оцінку. Податок на прибуток 
сплачується підприємствами протягом десяти ка-
лендарних днів (Згідно п. 57.1 ст. 57 Податкового 
кодексу України), що настають за останнім днем 
подання декларації, при чому термін сплати не 
переноситься, якщо він припадає на вихідний або 
святковий день. Сільськогосподарські підприємства 
не сплачують авансові внески у випадках, якщо ва-
ловий дохід за рік перевищив 10 млн. грн. на відмі-
ну від підприємств, які здійснюють інші види діяль-
ності. Однак, є певна особливість звітного періоду 
з 01.07.2012 року по 30.06.2013 року при визначені 
податку на прибуток сільськогосподарськими під-
приємствами. Ця особливість полягає у застосуван-
ні різних ставок податку на прибуток, а саме: 21% 
у другому півріччі 2012 року та 19% у першому пів-
річчі 2013 року (п. 10 Перехідних положень Подат-
кового Кодексу України). Такий режим оподатку-
вання можуть використовувати тільки ті платники, 
які отримали дохід від продажу сільськогосподар-
ської продукції власного виробництва за попередній 
період у сумі, яка перевищує 50% суми загального 
доходу. Відповідно до п. 209.7 ст. 209 Податкового 
кодексу України сільгосппродукцією вважаються 
товари, зазначені у товарних позиціях 1–24, то-
варних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно УКТ 
ЗЕД . Підприємства, які займаються вирощуванням 
культури на орендованих землях, для викорис-
тання такого режиму оподаткування обов’язково 
у визначеному порядку мають укладати договори 
оренди землі з орендодавцям відповідно до Зако-
ну України про оренду землі. Зазначені договори 
підлягають обов’язковій реєстрації. Продукція, яка 
була вироблена або вирощена на земельних ді-
лянках, котрі не оформлені договором оренди, не 
вважається власною і не користується привілеями 
в оподаткуванні як для сільськогосподарських під-

приємств. Сума нарахованого податку на прибуток 
зменшується на суму податку на землю, що вико-
ристовуються для ведення сільськогосподарського 
виробництва. Крім того, сільськогосподарські під-
приємства мають право використовувати спеціаль-
ний режим оподаткування податком на додану вар-
тість за бажанням платника. Однак, п. 209.1 ст. 209 
Податкового кодексу України передбачено, що об-
рати спеціальний режим оподаткування податком 
на додану вартість може виключно юридична особа 
– резидент, яка здійснює діяльність у сфері сіль-
ського та лісового господарства, а також рибальства 
[4, с. 67].

Висновок. Підсумовуючи вище сказане, варто 
зазначити, що вітчизняні механізми оподаткування 
сільськогосподарських підприємств мають суттєві 
недоліки, що зумовлює необхідність їх вдосконален-
ня. Зокрема, як показали результати дослідження, 
основними напрямами вдосконалення системи опо-
даткування вітчизняних агропідприємств мають 
бути щорічна індексація бази справляння фіксова-
ного сільськогосподарського податку, обов’язковий 
перехід платників ФСП у разі, якщо їх виручка від 
реалізації покупної продукції з початку року пере-
вищує 25 % від загального валового доходу, на за-
гальну систему оподаткування з початку звітного 
року, обов’язкова сплата ними ресурсних податків і 
платежів, оподаткування операцій з реалізації під-
приємствами аграрної галузі молока і м’яса в живій 
вазі переробним підприємствам податком на дода-
ну вартість за ставкою 0 %, запровадження двох 
спецдекларацій з податку на додану вартість для 
вітчизняних організованих аграрних формувань 
та цільового порядку використання ними сум ПДВ 
окремо на розвиток галузей тваринництва і рослин-
ництва, відміна чинного порядку виписування по-
даткових накладних, запровадження прогресивної 
шкали ставок податку з доходів фізичних осіб, за-
борона натуральних виплат заробітної плати, змен-
шення ставок екологічного податку для підприємств 
агросфери (в межах лімітів їх викидів і скидів).
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Проаналізовано узагальнюючі параметри, що відображають динаміку розвитку вищої освіти країни. Запропоновані 
напрямки державного регулювання цієї сфери.
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Постановка проблеми. Головною функцією осві-
ти є розвиток людини, її особистості, тобто освіта 
забезпечує формування світогляду людини, осно-
вних інтелектуальних, трудових умінь та навичок. 
Стан освіти значною мірою залежить від політики 
держави у цій сфері. У багатьох розвинених країнах 
державна освітня політика вважає високий профе-
сійний і загальнокультурний рівень населення важ-
ливою умовою соціально-економічного розвитку, 
збереження і підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки на світових ринках, безпеки 
і соціальної стабільності. На початку III тисячоліття 

радикально змінюється державна освітня політика і 
в Україні. Розпочалося становлення нових парадигм 
освіти, орієнтованих на входження нашої країни у 
світовий освітній простір, поглиблюються тенденції 
диференціації освіти. Міжнародне співробітництво 
покликане сприяти розширенню можливостей гро-
мадян України щодо отримання якісної освіти та 
ефективного використання свого фахового потенці-
алу в країнах розвиненої демократії [1, с. 36].

Україна розглядає вищий навчальний заклад як 
дуже важливий автономний самоврядний суб’єкт, на 
який держава впливає по самих різних напрямах, 
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використовуючи різні інструменти. Основним інстру-
ментом державного впливу на вищу школу є законо-
давство. Прийняті в останні роки закони в сукупності 
з системою законодавчих актів створили необхідні 
умови для реалізації оголошених принципів автоно-
мії і самостійності функціонування вищої школи. Од-
нак конкретна реалізація цих законодавчих положень 
виявила багато важливих проблем [2, с. 6]. В останні 
декілька років в Україні відзначався спад попиту на 
послуги вищої освіти. Це обумовлено впливом демо-
графічних чинників, а саме, зменшенням народжува-
ності, а не зменшенням бажаючих навчатися. Аналіз 
статистичних даних показав, що на 1990 – 1991 на-
вчальний рік було прийнято 174,5 тис. осіб, а на 2013-
2014 навчальний рік – 348 тис. осіб, тобто на 50% 
більше [3]. Отже, зменшення бажаючих навчатися у 
вищій школі серед молоді України не передбачається. 
Питання, якою мірою освіта доступна для населення 
і як фахівці затребувані ринком праці залишається 
багато в чому відкритим.

Постановка завдання. У сучасній Україні со-
ціально – економічний розвиток суспільства все 
більшою мірою стає залежним від здібностей його 
членів до самовдосконалення та інтелектуально-
му зростанню, оскільки «лише за умови зростання 
освітнього потенціалу суспільства може бути забез-
печене впровадження нових і новітніх інформацій-
них технологій, що дасть змогу протягом наступних 
10–15 років скоротити відставання у темпах розви-
тку, а з часом – суттєво наблизитися до рівня і спо-
собу організації життєдіяльності розвинутих країн 
світу» [4]. Отже, одним із завдань вищої освіти є 
формування умінь і навичок, необхідних людині 
для підвищення свого добробуту, а отже, і економі-
ки країни в цілому. 

В останні рокі багато вчених і політики присвя-
тили свої праці проблемам організації вищої освіти. 
Всі підтримують необхідність відповідності цієї сис-
теми сучасним вимогам, так як успіх будь-якої кра-
їни в соціально – економічному розвитку значною 
мірою залежить від кадрового потенціалу, здатного 
забезпечити високу продуктивність праці. Але на 
сьогодні особливо гостро стоїть проблема доступу 
до вищої освіти населення з різним рівнем доходу.

Основна мета даної статті – узагальнити досвід 
і запропонувати заходи державної підтримки роз-
витку вищої освіти у вирішенні проблеми рівної до-
ступності вищої освіти для різних груп населення.

Виклад основного матеріалу досліджень. Вища 
освіта стає нормою, необхідною умовою життя в 
українському суспільстві. Рівність в доступі до 
освіти було проголошено ще в СРСР. Для досягнен-
ня цієї рівності робилося багато: для полегшення 
доступу до вищої освіти осіб різних національнос-
тей і робітничо – селянського походження були 
сформовані так звані робітфаки (з пільговим при-
йомом цільових окремих груп населення), введені 
квоти з прийому в центральні вищі навчальні за-
клади представників різних національностей. При 
цьому необхідно підкреслити, що система вищої 
освіти була не ідеальна і її неможливо було назвати 
реально рівнодоступною для всього населення кра-
їни, оскільки існувала заборона на навчання жінок 
по ряду професій, фактично були відсутні умови 
для навчання інвалідів, крім того, мали місце не-
формальні або негласні обмеження (або, навпаки, 
додаткові можливості, наприклад система «блату») 
на прийом до вищих навчальних закладів [5, с. 67].

З поширенням в країні ринкових відносин си-
туація з загальнодоступністю неоплачуваної вищої 
освіти для населення ще погіршилася. В Радян-
ському Союзі в цьому процесі панував ідеологічний 

чинник. У результаті 10 – річної перебудови позна-
чилися дві тенденції: скорочення державних інвес-
тицій в розвиток цієї найважливішої стратегічної 
галузі нематеріального виробництва та розбухання 
системи приватної вищої освіти. Кількість вищих 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації при-
ватної форми власності у 2012/13 навчальному році 
становила 96 закладів, державної та комунальної 
форми власності – 229 закладів. 

Попит на вищу освіту в Україні достатньо ви-
сокий. Збільшення кількості студентів обумовлено, 
перш за все, метою підвищення молоддю свого соці-
ального статусу і розширенням можливостей освіт-
ніх установ. Протягом 2012 року вищими навчальни-
ми закладами було підготовлено 93,5 тис. магістрів, 
247,3 тис. спеціалістів, 130,2 тис. бакалаврів та 
141,8 тис. молодших спеціалістів. За останнє деся-
тиліття кількість студентів в українських універ-
ситетах, як вже згадувалося, збільшилася майже 
в два з половиною рази і у 2013/2014 навчальному 
році становить 2052678 тис. осіб. Десять років тому 
попит на вищу освіту становив 50% по відношенню 
до сьогодення. Близько 80% українських одинадця-
тикласників мають бажання вступити до вищих на-
вчальних закладів, тоді як у Європі ця цифра ста-
новить 50%. 

У соціалістичний період розвитку в Україні була 
побудована особлива система інвестицій в освіту 
населення. Для кожної конкретної людини освіта 
всіх рівнів формально надавалася безкоштовно, а 
інвестиції в розвиток ВНЗ йшли по лінії держави. 
Розпочата на прикінці XX сторіччя реформа ра-
дянської системи освіти передбачала якісну і кіль-
кісну зміну фінансування цієї сфери. Збільшення 
масштабів фінансування планувалося не лише за 
рахунок держави, а й за рахунок коштів підпри-
ємств і населення. Що стосується збільшення дер-
жавних витрат на освіту, то великого «прориву» в 
цьому напрямку не відбулося (табл. 1).

Таблиця 1
Загальні витрати на освіту в Україні за роками [3]

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік
Загальна чисельність 
населення, млн. ос. 45,8 45,6 45,6

Загальні витрати на 
освіту, млн.г рн. 91070,8 97596,4 111180,2

Загальні витрати на 
1 студента, грн. 10758,6 11705,4 13512,8

Загальні витрати на 
освіту як % від ВВП 8,41 7,5 7,88

Державні витрати на 
освіту як % від ВВП 6,86 6,15 6,66

Більш суттєву роль у розподілі коштів, спря-
мованих в систему освіти відіграють регіональні та 
місцеві органи управління, що здійснюють пряме 
фінансування освіти за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, які майже в 2 рази перевищують кошти 
з Державного бюджету. Розподіл загальних витрат 
за фінансуючими організаціями надано у табл. 2.

Таблиця 2
Розподіл загальних витрат на освіту 
за фінансуючими організаціями, %

Фінансуючи організації
Роки

2009 2010 2011
Державні, % 80,0 81,5 82,1
Приватні компанії, % 1,0 1,0 0,8
Домогосподарства, % 19,0 17,5 17,1
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Найбільшим адміністратором центрального бю-
джету виступає Міністерство освіти і науки Укра-
їни. Воно контролює 69,7% центрального фінансу-
вання.

За словами експертів, для всього періоду еко-
номічної трансформації характерно невиконання 
державою своїх обіцянок перед системою освіти. 
Однак, незважаючи на фактичне зниження інвес-
тицій в освіту з боку держави, економічний стан 
цієї сфери залишався відносно благополучним за 
рахунок залучення нових джерел фінансування, 
в першу чергу за рахунок грошових коштів насе-
лення. В даний час скорочення державних витрат 
на освіту слабо компенсується приростом інвести-
цій з альтернативних джерел. За рахунок власних 
коштів навчання оплачує приблизно половина сту-
дентів. Батьки є основними інвесторами в систему 
освіти дітей.

Як показують опитування соціологів та еконо-
містів, сьогодні значна частина батьків не в змо-
зі оплатити підготовку їх дітей до вступу до ВНЗ 
чи його навчання, оскільки мають доходи на рівні 
прожиткового мінімуму. Останній, в свою чергу, не 
передбачає оплату освіти ні самих батьків, ні їхніх 
дітей. До платних освітніх послуг частіше вдають-
ся високоприбуткові сім'ї . У поєднанні з недостат-
нім рівнем якості навчання в державних школах це 
призводить до нерівності доступу до вищої освіти 
населення з різним рівнем доходу. Також отриман-
ня вищої освіти стає все більш диференційованим 
і в деякій мірі залежить від місця проживання по-
тенційних абітурієнтів. У багатьох школах, розта-
шованих у сільській місцевості або малих містах, 
якість загальної середньої освіти нижче, ніж у шко-
лах великих міст. Все це вимагає реформування 
системи освіти в країні. 

Чисельність студентів ВНЗ за джерелами фі-
нансування їх навчання надано у табл. 3.

Таблиця3
Чисельність студентів ВНЗ 

(III-IV рівнів акредитації) за джерелами 
фінансування їх навчання [3]

Розподіл 
студентів

Навчальний рік
2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р.

Всього студентів, 
осіб у тому числі 
навчаються за 
рахунок:

2170141 2052678

державного бю-
джету 893230 874781

місцевих бюдже-
тів 96329 95791

органів державної 
влади, юридичних 
осіб

6859 8184

фізичних осіб 1173723 1073922

Для навчання за рахунок фізичних осіб у 
2012/2013 навчальному році було прийнято 47% 
студентів. У 2013/2014 навчальному році 52% сту-
дентів навчаються на платній основі у ВНЗ III-IV 
рівнів акредитації. 

У майбутньому проблема платності буде тільки 
посилюватися, оскільки вона є сьогодні істотною 
умовою розвитку вищої школи, бо держава ні сьо-
годні, ні в найближчому майбутньому не зможе фі-
нансово підтримувати її на необхідному рівні. Стат-
тя 61 Закону « Про освіту» передбачає виділення 
на освіту не менше 10% внутрішнього валового про-
дукту [6]. Зараз ми витрачаємо на освіту 6,66% ВВП. 

Інвестиції домогосподарств частково компенсують 
дефіцит фінансових ресурсів у системі освіти, але 
не можуть переламати загальної тенденції її від-
ставання від потреб сучасної глобальної економіки.

В останнє десятиліття багато економічно розви-
нених держав, задля вирішення проблеми рівно-
доступності системи освіти для населення, шукають 
вихід у розвитку студентських позик (державних) 
для оплати студентами навчання у вищому на-
вчальному закладі. Згідно Постанови Кабінету Мі-
ністрів України N 916 «Про затвердження порядку 
надання цільових пільгових державних кредитів 
для здобуття вищої освіти», «сума кредиту повер-
тається із сплатою 3 відсотків річних протягом 15 
років, починаючи з дванадцятого місяця після за-
кінчення навчання у вищому навчальному закладі 
до Державного бюджету» [7]. Однак використання 
освітнього кредиту підвищує фінансовий ризик 
студента, який навчається у ВНЗ, пов'язаний з 
правильністю вибору навчального закладу і спеці-
альності, ризиком отримати незатребувану ринком 
спеціальність, та держави, оскільки, згідно Поста-
нови, «одержувач кредиту, який має одну дитину, 
звільняється від сплати відсотків за користування 
кредитом. Одержувачу кредиту, який має двох ді-
тей, за рахунок бюджетних коштів погашається 
25 відсотків суми зобов'язань за кредитом, а тому, 
який має трьох і більше дітей, – 50 відсотків зазна-
ченої суми» [7]. Таким чином, держава бере на себе 
зобов’язання погашення коштів боржників при на-
явності дітей на період закінчення ВНЗ. Як висно-
вок можна сказати, що освітнє кредитування надає 
можливість рівної доступності освіти для представ-
ників усіх соціально – дохідних верств і груп насе-
лення, але треба бути на 100% упевненим у виборі 
професії.

Дуже актуальною на сьогодні в Україні є про-
блема зайняття бюджетних місць пільговими ка-
тегоріями абітурієнтів і «виключення» з конкурсу 
абітурієнтів з високими балами, які не мають пільг. 
Безумовно, певна категорія людей повинна мати 
пільги, але на думку автора, перелік списку пільго-
виків, тобто тих, хто має право на вступ поза кон-
курсом, є приводом для обговорення та наступного 
внесення поправок до відповідного законодавства.

Одним із заходів, що впливає на доступність до 
вищої освіти всіх верст населення є система зо-
внішнього незалежного оцінювання (ЗНО). ЗНО 
покликане подолати хабарництво та корупцію при 
вступі до ВНЗ, що на даний час визиває сумління. 
Така форма оцінювання повина дати рівний шанс 
тим, хто розраховує на себе, свої знання і вчиться 
систематично. Але і у вказаній системі є недоліки: 
система ЗНО, майже, виключає з абітурієнтів ви-
пускників минулих років, які бажають навчатися на 
заочній формі навчання. Оскільки ця група абітурі-
єнтів навчалася за іншими підручниками, аніж ті, 
за якими складаються тести, то вона має обмежені 
шанси успішно пройти зовнішнє тестування. А це 
вже порушує конституційні права українських гро-
мадян на рівний доступ до здобуття вищої освіти. 

Висновки з проведенного дослідження. Таким 
чином, в сучасній Україні спостерігається недотри-
мання принципу рівності освітніх можливостей, що 
вимагає втручання держави для вирішення роз-
глянутих сучасних проблем. Незважаючи на зміну 
протягом останніх 15 років державної політики в 
сфері освіти та зменшення втручання державних 
органів у діяльність ВНЗ, роль держави в системі 
вищої освіти зростає . Це пов'язано з посиленням 
прямого або непрямого фінансування освіти з дер-
жавних джерел, участю державних органів у про-
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цесі прогнозування розвитку вищої школи та інше. 
На сучасному етапі складаються сприятливі умо-
ви для більш повної відповідності освіти потребам 
суспільства з урахуванням особливостей кожного 
регіону. Одним із головних напрямків вирішення 
зазначених проблем є реформування економічних 

засад системи освіти, яке має спрямовуватися на 
створення прозорих фінансово-економічних ме-
ханізмів цільового накопичення та адресного ви-
користання коштів, необхідних для реалізації в 
повному обсязі конституційних прав громадян на 
освіту.
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Постановка проблеми. Безперервний перехід 
України до ринкової економіки, розширення 

і поглиблення ринкового середовища у всіх сфе-
рах діяльності цілком закономірно викликає необ-
хідність реформування обліку і контролю власного 
капіталу. Саме розкриття проблем бухгалтерсько-
го обліку власного капіталу підприємств України в 
умовах ринкової економіки дає змогу розробити на-
укові рекомендації щодо їх вирішення.

На сучасному етапі діяльності підприємств і в 
майбутньому виняткове значення мають вдоско-
налення методики обліку реформування відносин 
власності та власного капіталу.

Постановка завдання. Відповідно до мети були 
поставлені і вирішені наступні завдання: організації 
обліку власного капіталу; дослідження практичних 
питань організації обліку власного капіталу; рекомен-
дації щодо впровадження в систему бухгалтерського 
обліку власного капіталу інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Без 
капіталу не може функціонувати й розвиватися 
ніяке виробництво, ніяке підприємство. Значну пи-
тому вагу в загальній сумі капіталу підприємства 
становить власний капітал, який визначає фінансо-
вий стан підприємства, є одним із найважливіших 
об‘єктів фінансового обліку, що вимагає ефектив-
ного механізму його формування та використання, 
постійного контролю за рухом, раціональної органі-
зації синтетичного й аналітичного обліку. 

Поняття «капітал» дуже поширене як в еконо-
мічній теорії, так і в економічній практиці, тому від 
правильного його розуміння і досконалості законо-
давчо – нормативного забезпечення бухгалтерсько-
го обліку в більшій мірі залежить наукова оцінка 
напрямів соціально – економічних процесів, що від-
буваються в Україні.

Підвищення частки власного оборотного капіталу 
є свідченням про покращення фінансового стану під-
приємства, оскільки зростає його фінансова стійкість 
та відповідно знижується фінансовий ризик. Разом з 
тим, чим більша частка власного оборотного капіталу 
у загальній сумі власного капіталу, тим більша його 
мобільність, оскільки зростає величина високоліквід-
ного капіталу. Завдяки власному капіталу збільшу-
ється сума і запозиченого, і залученого капіталу, бо 
при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага 
надається підприємствам з меншою кредиторською 
заборгованістю та більшим власним капіталом. Від 
рівня забезпеченості підприємства різними видами 
капіталу залежить випуск готової продукції та ство-
рення належних умов для праці і соціального розви-
тку колективу, процвітання підприємства тощо. 

Вивченням методики обліку власного капіталу 
присвячені роботи Бланка І. А., Батуріної М. В., Но-
водворського В. Д., Палія В. Ф., Соколова Я. В., Со-
пко В. В., Бутинця Ф. Ф., але велика різноманітність 
порушених наукових проблем залишаються недо-
статньо дослідженими. 

Існуючі методи вимагають адаптації в напрямі 
вдосконалення управління власним капіталом, та 
посилення його ролі в забезпеченні конкурентоспро-
можності економіки України. Не зменшуючи значу-
щості вже проведених досліджень, слід акцентувати 
увагу на наявності наступних проблемних моментів: 
у сучасній економічній літературі неоднозначні і не-
достатньо аргументовані підходи до визначення сут-
ності і складу власного капіталу, до систематизації і 
вибору показників, його характеризують. 

Важливими є питання вивчення порядку відо-
браження власного капіталу у фінансовій звітнос-
ті суб'єктів господарювання. Розгляд зазначених 
питань має як теоретичну, так і практичну значи-
мість, що підтверджує актуальність обраної теми 
дослідження [1].

Капітал асоціюється з поняттям «власність». У 
момент створення підприємства його стартовий капі-
тал втілюється в активах, інвестованих засновниками 
(учасниками), і являє вартість майна підприємства.

Майно підприємства складається з різноманіт-
них матеріальних, нематеріальних і фінансових 
ресурсів – прав власності окремих суб'єктів, а та-
кож частки інвестованих коштів. Власний капітал 
є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли під-
приємство (наприклад, акціонерне товариство) ще 
не має зовнішньої заборгованості, розмір активів 
(майна) дорівнює розміру власного капіталу [2]. 
Здійснюючи підприємницьку діяльність, акціонерне 
підприємство неминуче використовує залучені ко-
шти, тобто утворює борги. Боргові зобов'язання під-
тверджують права і вимоги кредиторів щодо акти-
вів підприємства, тому розмір активів визначається 
як сума власного капіталу і боргових зобов'язань.

Власний капітал – це частина в активах підпри-
ємства, що залишається після вирахування його 
зобов'язань. Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» визначає 
правові принципи регулювання, організації, веден-
ня бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності та поширюється на всіх юридичних осіб 
незалежно від організаційно – правових форм і 
форм власності, а також на представництва інозем-
них суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані 
вести бухгалтерський облік та подавати фінансову 
звітність відповідно до чинного законодавства.

© Дорош Н.І., Борук Г.О., 2014
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Якщо розглядати тлумачення капіталу з погля-
ду різних економічних дисциплін, то можна помі-
тити деяку неоднозначність . Згідно передмови до 
Міжнародних стандартів, опублікованих Комітетом 
з міжнародних бухгалтерських стандартів у листо-
паді 1982 р., капітал являє різницю між активами і 
пасивами [3].

Для своїх цілей економісти відбивають поняття 
капіталу з двох сторін. З одного боку капітал під-
приємства характеризує загальну вартість засобів 
у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, 
інвестованих у формування його активів. При цьо-
му характеризується напрямок вкладення засобів 
[4]. З іншого боку, якщо розглядати джерела фінан-
сування, можна відзначити, що капітал – це мож-
ливість і сукупність форм мобілізації фінансових 
ресурсів для одержання прибутку.

Розглядаючи економічну сутність капіталу підпри-
ємства, слід зазначити такі його характеристики, як:

1. Капітал підприємства є основним чинником 
виробництва. У системі факторів виробництва (ка-
пітал, земля, праця) капіталу належить пріоритет-
на роль, оскільки він поєднує усі фактори в єдиний 
виробничий комплекс. 

2. Капітал характеризує фінансові ресурси під-
приємства, що приносять дохід. В даному випад-
ку він може виступати ізольовано від виробничого 
фактора у формі інвестованого капіталу.

3. Капітал є головним джерелом формування до-
бробуту його власників. Частина капіталу в поточ-
ному періоді виходить з його складу і потрапляє в 
«кишеню» власника, а частина капіталу, який на-
копичується, забезпечує задоволення потреб влас-
ників у майбутньому.

4. Капітал підприємства є головним вимірником 
його ринкової вартості. У цій якості виступає на-
самперед власний капітал підприємства, що визна-
чає обсяг його чистих активів. Поряд з цим, обсяг 
використовуваного власного капіталу на підприєм-
стві характеризує одночасно і потенціал залучення 
їм позикових фінансових коштів, які забезпечують 
отримання додаткового прибутку. У сукупності з 
іншими факторами – формує базу оцінки ринкової 
вартості підприємства.

5. Динаміка капіталу підприємства є найваж-
ливішим показником рівня ефективності його гос-
подарської діяльності. Здатність власного капіталу 
до самозростання високими темпами характеризує 
високий рівень формування й ефективний розпо-
діл прибутку підприємства, його здатність підтри-
мувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх 
джерел. У той же час, зниження обсягу власного 
капіталу є, як правило, наслідком неефективної, 
збиткової діяльності підприємства [5].

Перш за все слід відзначити той факт, що бух-
галтерський облік власного капіталу вимагає осо-
бливого уваги, так як ця ділянка облікової роботи 
найбільш схильна до змін. Особливу складність при 
цьому вносить не до кінця опрацьоване законодав-
ство і часті зміни особливості обліку статутного ка-
піталу різних форм власності. Слід зауважити, що в 
ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» 
розкриті поняття власного та статутного капіталу, 
а саме : мінімальний розмір статутного капіталу ак-
ціонерного товариства, що на даний момент складає 
1250 мінімальних заробітних плат. 

Оцінка вартості капіталу акціонерного това-
риства дуже корисна для порівняльного аналізу 
ефективності авансування коштів у його діяльність, 
а також для вироблення його власної інвестиційної 
політики. Така оцінка на підприємстві поступово 
здійснюється в кілька етапів: 

1) оцінка вартості власного капіталу;
2) оцінка вартості позикового капіталу; 
3) оцінка середньозваженої ціни капіталу. 
Проблема визначення вартості власного капіта-

лу в акціонерних товариствах є складною. Неви-
падково в економічній літературі з цієї проблеми 
розглядають різні підходи до визначення ціни влас-
ного капіталу. Серед них можна виділити такі: 

– на основі дивідендів;
– на основі доходів; 
– на основі визначення ціни капітальних активів.
Також сьогодні існує ряд проблем, безпосеред-

ньо пов'язаних з бухгалтерським обліком опера-
цій з формування власного капіталу. Так, одним 
з основних документів, що регулюють діяльність 
господарських товариств, є Господарський Кодекс 
України. Зокрема, особливу увагу в Кодексі при-
ділено проблемам формування статутного капіталу 
акціонерного товариства, а також обумовлено право 
суспільства на існування, якщо його діяльність про-
тягом тривалого часу є збитковою. 

Згідно частині четвертій ст. 144 Кодексу перед-
бачено, що, якщо після закінчення другого чи кож-
ного наступного фінансового року вартість чистих 
активів товариства виявиться меншою від статут-
ного капіталу, то воно зобов'язане оголосити про 
зменшення свого статутного капіталу і зареєстру-
вати відповідні зміни в статуті в встановленому 
законодавством порядку. Зазначена вимога цілком 
коректна, адже в такому випадку у підприємства 
немає майна, щоб гарантувати дотримання інтер-
есів кредиторів навіть у мінімальному обсязі, тобто 
в обсязі статутного капіталу.

Паралельно виникає питання щодо сутності та 
методики розрахунку величини чистих активів під-
приємства.

Згідно з П (С) БО 19 «Об'єднання підприємств», 
чисті активи – це активи підприємства за вираху-
ванням його зобов'язань [7]. Іншими словами, вели-
чина чистих активів відповідає поняттю « власний 
капітал «, наведеному в П (С) БО 1 «Загальні вимо-
ги до фінансової звітності» : власний капітал пред-
ставляє частину в активах підприємства, що зали-
шається після вирахування його зобов'язань. Таким 
чином, вимога Господарського Кодексу України з 
точки зору бухгалтерського обліку означає, що у 
акціонерного товариства підсумок першого розділу 
пасиву балансу не повинен бути менше величини 
статутного капіталу. Але проте це цілком можливо 
при наявності сум за такими статтями:

«Неоплачений капітал». Ця стаття відображає 
величину заборгованості засновників за внесками 
до статутний капітал і є дебетовим сальдо за ра-
хунком 46 «Неоплачений капітал».

«Вилучений капітал». Ця стаття показує номі-
нальну вартість викуплених (вилучених з обігу) у 
акціонерів акцій і суму викуплених товариством у 
засновників часткою. Характеризується дебетовим 
сальдо по рахунку 45 «Вилучений капітал».

«Непокритий збиток» є дебетовим сальдо за су-
брахунком 442 «Непокритий збиток».

Висновки з проведеного дослідження. На даний 
момент теоретичні основи та практичні питання ор-
ганізації законодавчо – нормативного забезпечення 
бухгалтерського обліку власного капіталу підпри-
ємств України не є достатньо однозначними. Для 
забезпечення раціонального бухгалтерського обліку 
власного капіталу слід починати саме з удоскона-
ленню чинного законодавства України, а також при 
повному знанні бухгалтером усіх його особливостей 
для підприємств різних організаційно – правових 
форм господарювання.
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У статті досліджено сучасний стан металургійної галузі в умовах кризи та зокрема ПАТ «ДМКД». Виявлені проблеми 
та перспективи їх розвитку. Розроблені стратегічні напрямки розвитку галузі і їх зв’язок зі світовими тенденціями. 
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Постановка проблеми. Металургійна галузь є 
однією з ключових галузей промисловості Украї-
ни від конкурентоспроможності якої залежить не 
тільки успіх окремих підприємств, але і економічна 
стабільність країни в цілому. Наявність у країні ці-
лої низки великих металургійних підприємств до-
зволяє їй займати серйозні позиції серед світових 
виробників чорних металів. Україна входить у пер-
шу десятку країн-виробників за виплавкою сталі. 
Тому виявлення проблем і визначення стратегічних 
напрямків розвитку підприємств металургійної га-
лузі України потребує додаткової уваги. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Остан-
ні роки були складними для світової металургій-
ної промисловості, а зокрема 2013 рік був най-
складнішим роком в історії української металургії. 
Зростання виробництва склало 1%, але при цьому 
третина виробничих потужностей простоювали. 
Металургійні підприємства працюють із збитками. 
І перспективи галузі на майбутнє є не цілком по-
зитивні. 

Питання виявлення проблем та визначення 
стратегічних напрямків галузі розглядалися у пра-
цях таких вітчизняних вчених, як Л. С. Воробйова, 
А. Ю. Пікуса, О. В. Собкевича та інших. 

Постановка завдання. Проаналізувати стан ме-
талургійної галузі, виявити проблеми та визначити 
стратегічні напрями розвитку металургійної галузі 
України, а зокрема ПАТ «ДМКД». 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
підсумками 2013 року з України було експортовано 
близько 26,5 млн. тонн металопродукції і близько 
1,17 млн. тонн сталевих труб [1]. При цьому поста-
чання металопродукції в порівнянні з попереднім 
роком зросли на 3,6 %, одночасно експорт стале-
вих труб впав на 24,1%. У грошовому еквіваленті 
експортні поставки металопродукції перевищили  
14,3 млрд. дол., сталевих труб – 1,5 млрд. дол. То-
варна структура українського експорту за підсум-
ками минулого року виглядає наступним чином: на-
півфабрикати – 41 % або 10,8 млн. тонн, сортовий 
прокат – 25,4 % або 6,7 млн. тонн, листовий прокат 
– 21,5 % або 5,7 млн. тонн, металургійна сировина – 
12,1 % або 3,1 млн. тонн.

Найбільше продукції було відправлено в країни 
СНД – 55 %, в країни Східної Азії та ЄС – 18,5 %.

Щодо імпорту, то у 2013 році в Україну ввезли 
близько 2,14 млн. тонн металопродукції і близько 
93,4 тис. тонн сталевих труб. Поставки металопро-
дукції за 2013 скоротилися на 9,2%, а імпорт стале-

вих труб зріс на 18,4% [1]. У грошовому еквівален-
ті імпортні поставки металопродукції перевищили  
2,2 млрд. дол., а поставки труб – 200 млн. дол. У 
товарній структурі імпорту переважає сталевий 
прокат, його частина становить 72%, і металургійна 
сировина – близько 20%. Решта припадає на напів-
фабрикати і труби.

Після фінансової кризи зросли обсяги внутріш-
нього споживання металопродукції: у 2010 р. – у 
півтора рази проти 2009 р., у 2011 р. – на 36 %, а 
у 2013 році суттєво зменшилося внутрішнє спожи-
вання проти 2011 р. – на 32,1% (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка і структура реалізованої 
металопродукції (експорт та внутрішнє споживання) 

за роками, млрд. грн. [2]

Таким чином, в умовах загальноекономічної 
кризи і невизначених перспектив виходу з неї, 
експортна орієнтація чорної металургії за рахунок 
зменшення внутрішнього споживання має характер 
вимушеної стратегії виживання, встановленої не 
тільки для галузі, але й для всієї економіки. Вона 
має захисний характер і спрямована на накопичен-
ня необхідного потенціалу підприємства для май-
бутнього зростання, на адаптацію підприємства до 
зовнішнього середовища [3, с. 38]. 

У 2014 році українська металургія переживає 
далеко не найкращі часи, оскільки на даний момент 
на галузь впливає цілий ряд негативних факторів. 

Головним фактором, що негативно впливає на 
металургійну галузь України можна вважати на-
пружені стосунки з Російською Федерацією. Про 
вплив даного чинника можна судити вже з того, 
що згідно з підсумками перших чотирьох місяців 
цього року, поставки в Росію будівельної арматури 
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вітчизняного виробництва склали трохи більше 29 
тисяч тонн, що в чотири рази нижче, ніж показники 
за аналогічний період минулого року. Схожа ситу-
ація склалася і з поставками українського рейко-
вого прокату, частка якого на російському ринку в 
2013 році становила приблизно 75 %. Триваюче по-
літичне протистояння навколо кримської проблеми 
та східно-південних областей України свідчить на 
користь того, що обсяг поставок в даному напрямку 
буде продовжувати знижуватися.

Економічна ситуація в Україні і в світі змушує 
споживачів звертати більше уваги не на якість, а 
на ціну. Тому більш активно купують китайський і 
індійський товар, а український залишається осто-
ронь. Ще однією проблемою для України є те, що 
ми поставляємо сировину в інші країни, а потім за-
куповуємо у них готову продукцію з тієї самої си-
ровини, тільки ціни вже значно відрізняються.

Щодо Дніпровського металургійного комбінату 
ім.Дзержинського, то в 2013 році він скоротив ви-
робництво прокату на 5,7% порівняно з аналогічним 
періодом 2012 року – до 2,980 млн. т. За цей період 
комбінат також знизив виплавку сталі на 7% – до 
2931 тис. т. і чавуну – на 12,5%, до 2638 тис. т. [4].

Причинами падіння показників виробництва 
можна визначити загальне падіння економіки США 
і в Європі, а також слабкість внутрішнього ринку і 
борги. В Україні ситуація ускладнюється ще й тим, 
що різко скоротився попит на продукцію на вну-
трішньому ринку країни, зростанням тарифів на 
електроенергію, газ та інші витрати, такі як, на-
приклад, транспортування металопродукції заліз-
ницею і т.п.

Основними споживачами продукції ПАТ 
«ДМКД» є країни СНД, Східної Європи, Централь-
ної Азії та Близького Сходу, Африки, Південної та 
Центральної Америки, а також підприємства Укра-
їни. Кількість відвантаженої продукції у 2011-2013 
році за даними регіонами [5] представлено в табл. 1.

Найбільшу кількість продукції ПАТ «ДМКД» 
поставляє підприємствам України, але також про-
дукція користується попитом і серед зарубіжних 
країн, зокрема велика частка продукції поставля-
ється в країни СНД. 

Необхідність пришвидшення модернізаційних 
зрушень ПАТ «ДМКД» обумовлено наявністю ряду 
причин, а саме: 

– висока енергоємність виробництва, неефек-
тивне споживання паливно-енергетичних ресурсів, 
що призводить до значних витрат природного газу, 
збільшуючи залежність галузі від імпорту енерго-
ресурсів [6]; 

– відсутність інноваційних зрушень, занепад га-
лузевої науки та недієвість механізмів залучення 
потенціалу академічних інститутів для виконання 

прикладних розробок, що призводить до поглиблен-
ня технічної і технологічної відсталості металургій-
ної галузі (25 % сталі все ще плавиться в мартенах, 
на машинах безперервного лиття заготовок розли-
вається 53 % сталі, за середніх показників у світі 
1,1 % і 93 % відповідно); 

– високий ступінь зношеності основних фондів 
(до 70-80 %); 

– скорочення іноземного інвестування галузі; 
– неефективне використання виробничих по-

тужностей; 
– низький рівень продуктивності праці; 
– недостатній рівень бюджетного фінансування 

галузі; 
– зростаючі екологічні проблеми. 
Головною стратегiчною цiллю ПАТ «ДМКД» є 

перетворення комбiнату на високопродуктивне, 
ефективно функцiонуюче з динамiчним розви-
тком пiдприємство, що входить до складу лiдерiв 
гiрничо-металургiйного комплексу України. Для 
досягнення поставленої цiлi на комбiнатi визначенi 
основнi напрямки виробничо-технiчної, госпо-
дарської (фiнансово-економiчної) та соцiальної 
дiяльностi на найближчий перiод та стратегiчнi 
напрямки розвитку комбiнату в цiлому на бiльш 
вiддалену перспективу. 

Виходячи із усього вище сказаного, стратегіч-
ними напрямками розвитку ПАТ «ДМКД» можна 
визначити: 

– припинення подальшого падіння виробництва 
та впровадження техніко-економічних та організа-
ційних заходів; 

– докорiнне оновлення основних виробничих 
фондiв, широкомасштабне технiчне переозброєння 
та реконструкцiя комбiнату, впровадження ново-
го, високоефективного обладнання i прогресивних 
технологiй;

– організація виробництва на діючих підприєм-
ствах високо ліквідної імпортозамінюючої продукції; 

– прискорення вводу в експлуатацію та досяг-
нення проектних показників нових потужностей, 
які підвищують експортний потенціал галузі та 
призначені для виробництва високоліквідної та ім-
портозамінюючої продукції; 

– підвищення конкурентоспроможності продук-
ції шляхом зменшення енерго – та матеріалоєм-
ності продукції, трудових витрат та удосконалення 
інфраструктури, впровадження досягнень науково-
технічного прогресу; 

– розвиток киснево-конвертерного та електро-
сталеплавильного виробництва з розширенням об-
сягів безперервного розливу сталі;

– зниження витрат на виробництво та реалiзацiю 
продукцiї, пiдвищення рентабельностi реалiзованої 
продукцiї;

Таблиця 1
Споживання продукції ПАТ «ДМКД» у 2011-2013 році 

Споживачі металопродукції
Роки

Відхилення
Абсолютне (+,-) Відносне, %

2011 2012 2013 12-11 13-11 12/11 13/11
Країни СНД 123155,2 179590,04 284827 56434,8 161671,3 145,82 231,27
Країни Центральної і Східної 
Європи 107783,8 237427,72 60624,4 129644 -47159,38 220,28 56,25

Країни Центральної Азії та 
Близького Сходу 127019,4 245405,38 93163,5 118386 -33855,87 193,20 73,35

Країни Африки, Південної та 
Центральної Америки 53163,7 49021,35 159740 -4142,4 106576,3 92,21 300,47

Підприємствам України 784968,9 2129238,4 2057571 1344270 1272602 271,25 262,12
Разом: 3133034,15 3253623,1 2993168,95 120589 -139865,2 103,85 95,54
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– пiдвищення обсягiв виробництва основних 
видiв продукцiї в натуральному вираженнi та 
обсягiв реалiзацiї товарної продукцiї у грошовому 
вираженнi зi збiльшенням долi продукцiї з високою 
доданою вартiстю;

– розширення ринкiв збуту металопродукцiї, 
ефективне просування на внутрiшньому i 
зовнiшньому ринках збуту продукцiї комбiнату, яка 
має високий рiвень лiквiдностi;

– пiдвищення якостi, споживчих властивос-
тей та конкурентоспроможностi готової продукцiї, 
сертифiкацiя ти функцiонування системи менедж-
менту якостi вiдповiдно до вимог мiжнародних 
стандартiв серiї ISO 9000;

– розширення сортаменту товарної продукцiї, 
марочного складу сталей i освоєння виробництва но-
вих профiлiв прокату, у тому числi у вiдповiдностi 
до вимог мiжнародних стандартiв;

– планомiрне проведення робiт з охорони на-
вколишнього середовища, забезпеченню безпечно-
го рiвня забруднюючих речовин, що потрапляють 
до атмосфери, повному припиненню забруднення 
водоємiв промисловими витоками та мiнiмiзацiї ви-
никнення промислових вiдходiв;

– зниження техногенного впливу на навколиш-
нє середовище шляхом екологiзацiї технологiчних 
процесiв, впровадження ресурсозберiгаючих та 
маловiдходних технологiй, будiвництва ефективних 
газоочисних установок;

– функцiонування сертифiкованих систем 
екологiчного менеджменту згiдно ISO 14001 та про-
мислової безпеки згiдно OHSAS 18001;

– удосконалення системи ефективної органiзацiї 
виробництва та керування персоналом, пiдготовки 
та перепiдготовки кадрiв, системи охорони працi з 
метою забезпечення високого рiвня органiзованостi 
та дисциплiни працi, запобiгання травматизму;

– реалiзацiя соцiальної програми, полiпшення 
умов працi та соцiальної iнфраструктури, розви-
ток системи пенсiйного забезпечення та медичного 
страхування.

Висновок з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-

вки, що металургійна галузь України знаходиться 
у кризовому стані. В умовах мінливості ринкової 
кон'юнктури проекти підвищення ефективності ви-
робничих та інших бізнес-процесів більш значущі, 
ніж збільшення виробництва металопродукції. Крім 
того, одним з пріоритетних завдань для металур-
гійної галузі не тільки на регіональному рівні, а й 
у національному масштабі є підвищення її конку-
рентоспроможності шляхом зниження витрат на 
виробництво при збільшенні якості продукції. 

Металургійний сектор повністю залежить від 
ситуації на зовнішніх ринках і показники 2013 року 
були досить красномовними. Світовий ринок металу 
трохи виріс, але в основному за рахунок Китаю. І 
показники 2014 року не будуть вищими.

Головним позитивним моментом для галузі у 
другій половині 2014 року слід вважати очікуване 
зростання економіки країн ЄС, Близького Сходу та 
США, що спричинить збільшення попиту на мета-
лопрокат в цих регіонах, при тому, що пропозиція 
залишиться на колишньому рівні, оскільки в даний 
час не спостерігається введення в експлуатацію но-
вих сталеплавильних потужностей. 

Також, на пожвавлення вітчизняного виробни-
цтва матиме позитивний вплив недавнє різке зни-
ження митних зборів на українські товари з боку 
Євросоюзу, що безсумнівно підвищить їхню цінову 
привабливість, в тому числі це стосується і про-
дукції металургійних підприємств. Згідно з прогно-
зами експертів, приріст споживання металопрокату 
в країнах ЄС складе 2,5-3% [4], що дозволить укра-
їнським металургам повністю компенсувати втрати 
від зниження поставок до Росії. Як наслідок, це та-
кож збільшить попит з боку металургів на суміжну 
продукцію, таку як транспортні і розливні ковші, 
вогнетривкі плити, методичні нагрівальні печі, жа-
ростійкі суміші, прокатні стани.

Таким чином, визначення стратегічних напря-
мів розвитку внутрішнього ринку металопродукції, 
підприємств металургійної галузі, чорної металур-
гії дозволять запобігти падінням цін та збільшити 
частку світового ринку, який належить виробникам 
України.

Література:
1. Інтернет-портал компанії «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс]: Публікації: Об-

сяги реалізованої продукції та товарна структура зовнішньої торгівлі за 2005-2013 рр. – Режим доступу:  
http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Інтернет-портал компанії «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс]: Публікації: Виробницт-
во основних видів промислової продукції за 2005-2013 рр. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія /  
В. В. Пастухова. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с. 

4. Аналітичний звіт компанії «Арт Капітал». – Режим доступу: http://artcapital.ua/search/node/металлургия
5. Фінансова звітність підприємства ПАТ «ДМКД». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/

showform/22601/165/templ 
6. Воробйов С. Л. Пріоритети та інструменти модернізації металургійної галузі України / Воробйов С. Л. // Стратегічні 

пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – К., 
2012. – № 4 (25). – С. 118-124.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 31

2 (02) may 2014

УДК 338.012

Габінет Ірина Олександрівна
студент

Львівського національного університету імені Івана Франка

ЕНЕРГЕТИЧНА СФЕРА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА  
ТА ЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ ТА РЕГІОНУ

Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття «енергетика» та суміжних понять. Визначено структу-
ру енергетичної сфери та описано її. Обґрунтовано значення енергетики для національної економіки, в цілому, та 
економіки регіону, зокрема. Охарактеризовано забезпеченість України енергетичними ресурсами.
Ключові слова: енергетика, енергетична система, енергетична безпека, електроенергетика, альтернативні джерела 
енергії.

Постановка проблеми. Процеси життєдіяльності 
людей, промислового виробництва, розвитку науки 
і техніки неможливо уявити без енергетики. Енер-
гетика є важливою складовою суспільного розвитку 
та відтворення. У наш час енергетика України має 
багато проблем, які пов’язані із технологічно заста-
рілими енергетичними фондами, зношеними мере-
жами, значною часткою імпорту паливно-енерге-
тичних ресурсів. Виключне стратегічне значення 
енергетики обумовлює необхідність формування і 
розвитку енергетичної політики з позицій гаранту-
вання належного рівня енергетичної безпеки. Ефек-
тивні державна та регіональна енергетика повинні 

базуватися на ефективному менеджменті галузі. У 
зв’язку із цим, виникає необхідність ґрунтовного 
дослідження енергетичної галузі та забезпеченості 
України енергетичними ресурсами, як передумови 
енергетичної безпеки країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над 
теоретичними дослідженнями енергетичної галузі 
працювало багато вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Серед них В. Бараннік, О. Битяк, В. Вербинський, 
М. Земляний, О. Кушнірецька, О. Суходоля.

Постановка завдання. З огляду на те, що енерге-
тична галузь України потребує детального вивчен-
ня та аналізу, задля розробки дієвої енергетичної 
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політики, проведемо дослідження різних підходів 
до трактувань понять, що стосуються енергетики. 
Проаналізуємо забезпеченість України енергетич-
ними ресурсами, як передумову енергетичної неза-
лежності України та регіонів. Визначимо місце та 
значення енергетичної галузі в економіці країни та 
регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Енер-
гетика – це область діяльності, пов’язана з вироб-
ництвом і споживанням енергії. В системному плані 
енергетика являє собою сукупність підсистем, що 
слугують для перетворення, розподілу та викорис-
тання енергетичних ресурсів всіх видів [5].

Енергетика – галузь господарства, що охоплює 
енергетичні ресурси: вироблення, перетворення та 
використання різних видів енергії [12, с. 10].

Під енергетикою чи енергетичною системою ро-
зуміють сукупність великих природніх та штуч-
них (створених людиною) систем, призначених для 
отримання, перетворення, розподілу та викорис-
тання в народному господарстві енергетичних ре-
сурсів всіх видів [11, с. 9].

В цілому, понятійний апарат, який розкриває 
сутність енергетики та енергетичної системи у на-
уковій літературі є недосконалим, тому доцільним є 
запропонувати власне визначення поняття «енерге-
тика» та «енергетична система».

Енергетика – це галузь національної економіки, 
яка охоплює сукупність підсистем, що слугують 
для вироблення, перетворення, передачі та розпо-
ділу всіх видів енергії, задля забезпечення сталого 
розвитку країни та енергетичної безпеки.

Енергетична система – це сукупність енергетич-
них ресурсів усіх видів, підприємств, установок і 
споруд, а також пов’язуючих їх господарських від-
носин, які забезпечують функціонування та розви-
ток видобування (виробництва) енергоресурсів і їх 
постачання до кінцевих споживачів.

У складі енергетичної системи функціонують 
великі галузі господарства:

1. Вугільна промисловість – галузь, що займа-
ється видобутком, збагаченням і брикетуванням 
вугілля.

2. Нафтогазова промисловість – галузь, що за-
безпечує пошук, розвідку та розробку родовищ на-
фти і газу, транспортування, переробку, зберігання 
і реалізацію нафти, газу, продуктів їх переробки [4].

3. Електроенергетика – це галузь, яка охоплює 
процеси від вироблення електроенергії, до її поста-
чання до кінцевого споживача.

У свою чергу електроенергетика включає [11, 
с. 9-10]:

1. Виробництво електроенергії:
- теплоенергетика – галузь енергетики, в якій 

електроенергія виробляється на теплових електро-
станціях (ТЕС), що використовують для цього хі-
мічну енергію органічного палива,

- атомна (ядерна) енергетика – галузь енергети-
ки, що використовує ядерну енергію для електри-
фікації і теплофікації,

- відновлювана енергетика: гідроенергетика (ви-
користання енергії води, для отримання електро-
енергії), вітроенергетика (використання енергії ві-
тру), сонячна енергетика (використання енергії 
сонця).

2. Передача електроенергії – господарська ді-
яльність, пов'язана з транспортуванням електрич-
ної енергії за допомогою електричних мереж [8],

3. Розподіл електроенергії.
Поняття енергетики знаходиться у нерозрив-

ному зв’язку із поняттям «енергетична безпека», 
оскільки забезпеченість держави енергетичними 

ресурсами, визначає її безпеку та незалежність, 
відносно інших країн. Наведемо, визначені науков-
цями та нормативно-правовими актами, підходи до 
визначення поняття «енергетична безпека».

Енергетичною Стратегією України на пері-
од до 2030 р. визначено, що енергетична безпека 
є невід’ємною складовою економічної і національ-
ної безпеки, необхідною умовою існування і розви-
тку держави. У сучасному розумінні гарантування 
енергетичної безпеки – це досягнення стану тех-
нічно надійного, стабільного, економічно ефектив-
ного та екологічно прийнятного забезпечення енер-
гетичними ресурсами економіки і соціальної сфери 
країни, а також створення умов для формування і 
реалізації політики захисту національних інтересів 
у сфері енергетики [10].

Відповідно до Закону України «Про електро-
енергетику» [8], енергетична безпека – стан елек-
троенергетики, який гарантує технічно та економіч-
но безпечне задоволення поточних і перспективних 
потреб споживачів в енергії та охорону навколиш-
нього природного середовища.

Земляний М.Г., вважає, що енергетична безпека 
країни – стан її захищеності від загроз енергетич-
ного характеру [3, с. 61].

Таким чином, забезпечення енергетичної безпе-
ки є одним із найважливіших питань, які визна-
чають можливість сталого розвитку суспільства в 
країнах світу, в тому числі і в Україні.

Країни, в яких недостатня кількість власних 
енергоресурсів, для зменшення енергетичної за-
лежності та підвищення енергетичної безпеки, по-
винні активно впроваджувати заходи, спрямовані 
на підвищення енергоефективності та енергозбере-
ження.

Визначення терміну «енергозбереження зако-
нодавчо закріплене у спеціальному Законі Украї-
ни «Про енергозбереження» [9]. Енергозбереження 
– це діяльність (організаційна, наукова, практич-
на, інформаційна), спрямована на раціональне ви-
користання та економне витрачання первинної і 
перетвореної енергії та природних енергетичних 
ресурсів у національному господарстві і яка реалі-
зується з використанням технічних, економічних та 
правових методів.

Енергоефективність – це ефективне (раціональ-
не) використання енергетичних ресурсів – досяг-
нення економічно виправданої ефективності ви-
користання ПЕР при існуючому рівні розвитку 
техніки та технології, а також дотриманні вимог до 
охорони навколишнього середовища [15].

Проаналізуємо стан енергетичної галузі Украї-
ни, як передумову формування енергетичної полі-
тики держави та регіону на умовах енергоефектив-
ності та енергозбереження.

Україна належить до держав, що недостатньо 
забезпечені власними енергоресурсами: нафтою – 
2 %, газом – 2,6 %, торфом – 0,6 % і тільки вугіллям 
– на 95,4 % [7, с. 102].

Запаси кам’яного вугілля в Україні складають 
43,0 млрд. т. У галузі зайнято майже 360 тис. чол. 
[7, с. 103]. В основному видобуток вугілля зосеред-
жений у Донецькому, Львівсько-Волинському та 
Дніпровському басейнах. Головною проблемою ву-
гільної промисловості є зношеність основних про-
мислових фондів, яка становить 63 % [13, с. 146].

Нафтовидобувна промисловість в Україні ха-
рактеризується низькими показниками. Маючи по-
требу в 40 млн. т, Україна виготовляє 3,7-4 млн. 
т [7, с. 108]. Виснаження промислових запасів, еко-
номічні негаразди призвели до зменшення обсягів 
видобутку нафти.
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Газова промисловість – наймолодша галузь па-
ливної промисловості України. Основні родовища 
природного газу розташовані у Харківській, Сум-
ській, Полтавській, Дніпропетровській та Чернігів-
ській областях [16, с. 154]. Тут виявлено 111 газових 
родовищ, запаси газу становлять 785,4 млрд. м3. 
Найбільше із родовищ – Щебелинське, яке містить 
80 % усіх запасів газу в Україні. Найгострішими 
проблемами газової промисловості є повна чи част-
кова вичерпність родовищ, пошук країн – вигідних 
партнерів, а також розрахунки за імпорт палива. 

Торфова промисловість – найдавніша галузь 
ПЕК. Запаси торфу в Україні становлять 2,2 млрд. 
т. Основні запаси торфу зосереджені у Львівській, 
Рівненській, Івано-Франківській та Волинській об-
ластях. У паливному балансі торф нині має друго-
рядне значення. У зв’язку з катастрофою на ЧАЕС 
видобуток торфу у північних районах припинився.

Високого розвитку в Україні досягла електро-
енергетика. Потужність електростанцій щороку 
зростає. Проте, слід зазначити, що подальший роз-
виток атомної енергетики стримується відсутністю 
надійних атомних реакторів, відсутністю території 
для будівництва нових станцій, потребою в ядерно-
му паливі.

Атомну енергетику в Україні на сьогодні скла-
дають 15 енергоблоків.

Теплову енергетику складають 14 теплових 
електростанцій. На 14 теплових електростанція на-
лічуються 104 великих енергоблоки. Суттєві обсяги 
електричної та теплової енергії виробляють також 
ТЕЦ та блочні електростанції.

Гідроенергетичний комплекс в Україні склада-
ється із дев’яти діючих станцій, вісім із яких розта-
шовані на Дніпрі, утворюючи каскад Дніпровських 
ГЕС [2, с. 7].

Загалом, доля атомної енергетики в постачанні 
електроенергії складає 45,5%, теплоелектростанцій 
– 48,6%, а гідроелектростанцій – 5,6%.

Окрім того, в Україні розвивається використання 
нетрадиційних відновлюваних джерел енергії. По-
тенціал виробництва електроенергії на базі вітрової 
та сонячної енергії в Україні широко визнаний. А 
доля нових об’єктів, генеруючих електроенергію із 
відновлюваних джерел складає 0,3% [14, c. 97].

Станом на 2013 рік за даними «Реєстру суб’єктів 
господарювання на об’єктах електроенергетики, 
що використовують альтернативні джерела енер-
гії» Національної комісії регулювання енергетики 
(НКРЕ) в Україні функціонують такі об’єкти аль-
тернативної енергетики [14, c. 86 – 89]:

- 86 організацій, що використоють потужність 
малих річок для вироблення електроенергії – це, 
так звані, малі гідроелектростанції;

- 14 об’єктів вітроенергетики;
Взагалі, Україна є лідером серед країн СНД з 

виготовлення ліцензійної вітроенергетичної техні-
ки. Потужність вітростанцій 70 МВт [1, c. 32].

- 40 організацій, які виробляють електроенергію 
з сонячної енергії;

- 52 виробника рідкого палива (біоетанола) в 
об’ємі 47 000 т/рік. Біоетанол виробляється на шес-
ти невеликих підприємствах (приблизно 50 000 т/
год) и на одному великому заводі, виробляючому 
120 000 – 150 000 тонн в рік. Україна виробляє рід-
ке біопаливо в об’ємі близько 100 000 тонн біодизе-
ля в рік на невеликих установках;

- 1 виробник біопалива (біомазута) для виро-
блення електроенергії.

Окрім того, за даними Міністерства аграрної по-
літики та продовольства, котли для спалювання со-
ломи та інших видів біомаси встановлені в 19 селах 

Вінницької, Київської, Рівненської, Волинської та 
Черкаської областей.

Також в Україні виготовляються такі вироби з 
деревини, як тирса в брикетах, деревні гранули, 
паливну щепу, вугілля та дрова. Держенергоефек-
тивність видала сертифікати приналежності 109 
виробникам твердого палива з річним об’ємом ви-
робництва в 542 000 тонн. Більша частина цієї про-
дукції поставляється на експорт [14, c. 89].

Таким чином, енергетична галузь України пред-
ставлена різними видами підприємств, які забезпе-
чують постійне і безперебійне забезпечення насе-
лення та промисловості енергоресурсами.

В силу дії чинників природного, історичного та 
соціально-економічного характеру регіони України 
характеризуються значними диспропорціями у ви-
робництві та споживанні окремих видів енергетич-
них ресурсів як за обсягами, так і за видами.

Серед природних чинників, що мають первин-
ний вплив на формування виробництв і визнача-
ють регіональні відмінності, насамперед виділяють 
фактор наявності в регіонах паливно-енергетич-
них ресурсів, їх територіального розміщення та 
мінеральних характеристик. Організовані під дією 
соціально-економічних умов певних територій в 
окремі ланки енергетичного господарства, вони ви-
значають регіони своєї дислокації або головними 
“енергетичними експортерами”, що слугують для 
задоволення інтересів держави загалом (напри-
клад, регіональні ланки теплоенергетики, ядерної, 
кам'яновугільної, нафтогазової сфери), або принци-
повими “імпортерами”, у яких наявний природний 
енергетичний потенціал в силі задовольнити лише 
незначні внутрішні потреби конкретних регіонів 
(ланки теплоенергетики, буровугільної сфери, ма-
лої гідроенергетики і т.п.). Поки що значно менший 
вплив на формування регіональних диспропорцій 
мають нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергоресурсів.

Найбільшими споживачами енергетичних мате-
ріалів та продуктів переробки нафти в Україні є 
Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька 
області, які споживають 58,3% паливних ресурсів 
країни [10, с. 56].

Одночасно слід відмітити, що ряд областей, для 
яких характерні високі рівні споживання енерге-
тичних матеріалів, є одночасно й вагомими їх про-
дуцентами, що, очевидно, є реальним відображен-
ням факту наявності в даних регіонах відповідного 
значного природно-ресурсного потенціалу.

Водночас Волинську, Закарпатську, Чернівець-
ку, Тернопільську області можна охарактеризувати 
як низько розвинені у плані ПЕК; для них прита-
манні як низькі показники споживання окремих ви-
дів паливно-енергетичних ресурсів, так і фактична 
відсутність в даних регіонах ланки по їх виробни-
цтву, що зумовлено малою кількістю власних тра-
диційних паливних ресурсів (у Волинській обл. іде 
у незначних обсягах випуск вугілля та натурально-
го газу) та переважною агропромисловою спеціалі-
зацією даних територій [6, с. 8].

Зазначені регіональні коливання як в харак-
теристиках, так і в обсягах виробництва паливно-
енергетичної продукції безперечно обумовлюють 
специфіку групи областей, так званого, паливного 
спрямування (як Донецька, Луганська, Львівська, 
Івано-Франківська, Полтавська, Сумська, Черні-
гівська обл.) чи енергогенеруючого (Рівненська, 
Миколаївська, Запорізька, Харківська, Київська, 
Хмельницька обл.). Однак високий ступінь палив-
но-енергетичного виробництва в даних регіонах 
традиційного освоєння паливних ресурсів та те-
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плової і ядерної енергетики, окрім переваг створює 
й ряд проблем, насамперед, екологічного характе-
ру. Антропогенне забруднення Донецької, Луган-
ської, Дніпропетровської та Запорізької областей 
об’єктами теплоенергетики, вугледобувної та вуг-
лепереробної промисловості, що посилюється до-
датковими викидами підприємств потужної хіміч-
ної та металургійної промисловості, вже сьогодні 
сягає критичного виміру.

Тому поряд із питаннями зміцнення сировинної 
бази та підвищення ступеня її комплексного осво-
єння, модернізації енерго – та паливовиробництва 
із залученням сучасних технологій та потенціалу 
енергозбереження в регіонах, виникають нагальні 
екологічні питання щодо ліквідації екологічно не-
безпечних наслідків функціонування енергетики 
минулих років, відновлення природного середовища 
та створення безпечних умов життя для населення.

Висновки з проведеного дослідження. Виходячи 
із наведеного вище, можна зробити висновки, що 
енергетика – це галузь економіки, що забезпечує 
сталий розвиток держави та суспільства. Енерге-
тика об’єднує кілька великих, стратегічних і капі-

таломістких галузей господарства. Проте більшість 
країн, у тому числі й Україна, не мають достат-
ньої кількості паливно-енергетичних ресурсів для 
розвитку усіх галузей енергетики. Так, Україна є 
достатньо забезпеченою кам’яним вугіллям, проте 
запаси нафти, газу, торфу є досить обмеженими. 
Забезпеченість України електроенергетичними ре-
сурсами є на такому рівні, який дозволяє їх експор-
тувати. В Україні є всі передумови розвитку аль-
тернативної енергетики, а її розвиток сприятиме 
підвищенню енергетичної безпеки та енергоефек-
тивності країни, але для цього необхідно координу-
вати роботу центральних органів влади, місцевих 
органів влади та інвесторів, як вітчизняних, так і 
закордонних, оскільки побудова та розвиток аль-
тернативних джерел енергії потребує значних ка-
піталовкладень.

Таким чином, енергетична сфера є напрочуд 
важливою як в економіці держави, загалом, так і в 
економіці регіону, зокрема. Вона забезпечує життє-
діяльність всіх галузей національної економіки та 
визначає основні фінансово-економічні показники 
країни.
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Постановка проблеми. Важливість інновацій-
ної діяльності визначається переважно тим, 

що постійний розвиток науки і техніки зумовлює 
швидке «застаріння» методів, техніки та технології 
виробництва, продукції та її якісно-технічних ха-
рактеристик, тому вони потребують повсякчасного 
удосконалення. Крім того, інноваційна діяльність є 
однією з найважливіших складових процесу забез-
печення успішного функціонування підприємства. 
У зв'язку з цим, нові економічні умови вимагають 
інтенсивної інноваційної діяльності, підвищен-
ня уваги до ефективної організації досліджень та 
розробок, організації нововведень на всіх стадіях 
життєвого циклу продукції, зниження інноваційних 
ризиків, стратегічного управління в діяльності кож-
ного підприємства.

Методична невирішеність цих питань потребує 
необхідності розробки підходів до забезпечення 
ефективного управління інноваційною діяльністю 
підприємств та зумовила актуальність досліджен-
ня цих питань, результати якої викладено у даній 
статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням інноваційної діяльності присвячено багато 
праць іноземних та українських вчених. Серед ві-
тчизняних вчених вагомий внесок у їх дослідження 
зробили С. Ілляшенко, В.Александрова, В.Ландик, 
О.Волков, Н.Краснокутська, О.Лапко, В.Россоха. 
Серед російських вчених, що докладно вивчили 
різні напрямки інноваційної діяльності можна від-
значити: І. Балабанова, А. Казанцева, І. Рудакову, 

М.Молчанова, О.Пригожина, В.Тужилкіну та інших. 
Із праць зарубіжних вчених варті уваги досліджен-
ня Т.Брайана, П. Друкера, Б. Твіса, Й. Шумпетера 
та інших. У роботах цих авторів розкрито значення 
інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємств, розроблено різні класифікаційні озна-
ки інновацій та методики оцінювання ефективності 
інноваційних проектів, обґрунтовано необхідність 
інноваційної діяльності, визначено форми і джере-
ла фінансування, типи і складові інноваційної полі-
тики підприємства, методи управління інноваціями. 
Однак окремі елементи інноваційної діяльності по-
требують подальших досліджень.

Постановка завдання. Дослідження шляхів під-
вищення ефективності розвитку інноваційної ді-
яльності на підприємствах, виявлення проблем та 
вироблення практичних рекомендації щодо їх сис-
тематичного вирішення у мінливому ринковому се-
редовищі. 

Виклад основного матеріалу. В умовах сучасної 
економіки все більша кількість підприємств розумі-
ють і усвідомлюють величезну роль інноваційного 
розвитку в успішній організації своєї діяльності, 
завоювання нових ринків, посиленні конкуренто-
спроможності. Тому значення інноваційної діяль-
ності для підприємств постійно зростає, так як від 
рівня інноваційної активності, масштабу та харак-
теру застосування технологічних інновацій в усіх 
напрямках діяльності залежить ефективність ді-
яльності підприємства, можливість досягнення ста-
лого розвитку в сучасних умовах.
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Отже, для того щоб дослідити це питання потрібно 
визначити, що таке інноваційна діяльність. Відповід-
но до Закону України «Про інноваційну діяльність» 
інновації – це новостворені (засновані) і (або) вдоско-
налені конкурентоспроможні технології, продукти або 
послуги, також організаційно – технічні рішення ви-
робничого, адміністративного, комерційного та іншо-
го характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери [1]. 

Н. Краснокутська визначає інноваційну діяль-
ність як діяльність колективу, спрямовану на до-
ведення науково-технічних ідей, винаходів до ре-
зультату, придатного до практичного застосування 
та реалізації на ринку з метою задоволення потреб 
суспільства в конкурентоспроможних товарах і по-
слугах [5, с. 360]. 

П. Друкер зазначав що «інновації (або новатор-
ство) – це особливий засіб підприємців, за допо-
могою якого вони досліджують зміни в економіці та 
суспільстві з метою використання їх у бізнесі чи 
різних сферах обслуговування». Він також ствер-
джував, що незалежно від виду діяльності підпри-
ємства є два види інновацій:

– інновації в товарах та послугах; 
– інновації в різних професійних навиках і ді-

яльності, які необхідні для виробництва цих же то-
варів чи послуг [5, с. 361].

Важливо відмітити, для того щоб створити і 
зміцнювати свій імідж, підприємствам потрібно 
впроваджувати нові технології у виробництво, а 
отже їм потрібно оновлювати основні фонди, випус-
кати нові види продукції та підвищувати їх якість.

Розробки українських вчених лишаються не по-
трібними нашій державі, хоча на науковому рівні 
ми конкурентноздатні на світовому ринку. Обсяг 
впроваджень інноваційних ідей у виробництво і 
виведення на вітчизняний та світовий ринки досі 
критично малий. Середньоєвропейський показник 
становить 25–35%, а в Китаї сягнув 40%, в той час 
як в Україні даний показник становить лише 0,7% . 
Негативний стан в інноваційній сфері, а отже, і не-
високу конкурентоспроможність вітчизняної еконо-
міки засвідчують і відомі міжнародні інституції. За 
даними міжнародної школи INSEAD та Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності у 2012 р. у 
рейтингу з 141 країни за індексом інновації Україна 
займає 63 місце [3, с. 281]. Це доводить те, що за на-

явності певної інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств має обмежений практичний результат.

Беручи до уваги те, що джерелом власних ко-
штів, які спрямовуються на інноваційну діяльність 
є прибуток, а більшість вітчизняних підприємств 
працює збитково, зрозумілою стає негативний тренд 
їх інноваційної активності. Ті ж підприємства, що 
отримують прибуток, не поспішають вкладати його 
в інновації тому, що інноваційна діяльність є більш 
ризикованою, порівняно з іншими видами діяльності.

Світовий досвід дає змогу нам побачити, що 
держава має значний пріоритет в інвестуванні ін-
новаційної діяльності, оскільки забезпечує фінан-
сування інновацій з Державного бюджету. Успіх 
інноваційної діяльності у Японії, США, Німеччині, 
Великій Британії та інших провідних країнах світу 
забезпечили державні пільги.

Вирішення проблеми інноваційного розвитку 
в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів 
можливе лише за умови залучення іноземних ін-
вестицій. У світовому потоці прямих іноземних ін-
вестицій на українську економіку припадає лише 
1%. Незначний потік прямих іноземних інвестицій 
можна пояснити тим, що серед європейських кра-
їн Україна сприймається як країна з найбільшим 
ризиком. За оцінкою Європейського центру дослі-
джень, ризик інвестицій в Україну становив майже 
80%. Частка іноземних інвестицій у фінансуванні 
інноваційної діяльності у 2009 р. становила 20,3% 
та майже 30% вже у 2010 р. У 2011 р. питома вага 
цього джерела фінансування значно скоротилася і 
становила лише 0,4% [2, с. 32]. Суттєвим недоліком 
системи національного регулювання розвитку інно-
ваційної сфери є те, що вона, на відміну від зако-
нодавства більшості країн світу, не лише не сприяє 
розширенню джерел фінансування інноваційного 
розвитку, але й протидіє залученню не бюджетних 
коштів та виключає можливість формування спеці-
альних, в тому числі відомчих фондів фінансування 
інноваційних проектів і програм.

Виходячи з вищенаведеного, всі проблеми мож-
на поділити на чотири основні групи, які зазначені 
в табл. 1. 

Особлива роль у посиленні інноваційної актив-
ності та вирішенні вищеокреслених проблем на-
лежить державі, яка при виробленні економічної, 
науково-технічної і соціальної політики визначає 

Таблиця 1
Проблеми інноваційної діяльності підприємств [4, c. 240-243]

Група Проблеми Висвітлення проблеми

І
Відсутня обґрунтована 
і дієва інноваційна по-
літика держави

Відмова України на початку незалежності від пріоритетного науково-техно-
логічного розвитку, відсутність системи державних пріоритетів, вилучення 
із числа основних продуктивних сил – науки, передової освіти та інновацій 
– є головною проблемою для прискореного розвитку економіки держави

ІІ

Відсутність системного 
управління інновацій-
ним процесом з боку 
держави

 Розподіл сфер управління цією сферою між кількома відомствами при-
зводить до відсутності спільних цілей, неузгодженості дій, розпорошень 
людських і фінансових ресурсів. Таке управління ніколи не було спрямова-
ним на вирішення загальнонаціональних завдань, оскільки мало галузевий 
характер.

ІІІ

Нормативно-право-
ва база регулювання 
інноваційної діяльності 
є фрагментарною, не 
цілісною, суперечли-
вою і недосконалою

В Україні ухвалено понад 100 законодавчих, нормативно-правових урядо-
вих актів і різноманітних відомчих документів, які не є взаємоузгодженими 
і не формують єдиного законодавчого поля інноваційної діяльності.

ІV
Відсутність фінансово-
го механізму інновацій-
ної діяльності

Основним джерелом фінансування витрат на інновації є власні кошти під-
приємств (реінвестиційні кошти). Водночас, у розвинених країнах у «під-
живленні» інноваційної діяльності визначальну роль відіграє розгалужена 
і досить динамічна мережа приватних інвестиційних і венчурних фондів. 
Через відсутність чіткої системи правил і гарантій приватний капітал ще 
не рухається в бік інноваційної сфери.
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пріоритети базисних інновацій на федеральному та 
регіональному рівнях, формує ринковий механізм 
її реалізації. 

Наближення моменту входження України в 
Європейський Союз дає змогу виходу вітчизня-
них товарів і послуг на міжнародні ринки, висуває 
нові вимоги до вітчизняних товарів, послуг, техно-
логій з позиції їх конкурентоспроможності, виво-
дить питання модернізації вітчизняної економіки, 
формування національної інноваційної системи як 
складових – регіональної інноваційної системи, ін-
новаційної системи підприємств. 

Зважаючи на викладене вище та перспективи 
співпраці України з країнами Світової організації 
торгівлі й ЄС, курс на інноваційний розвиток під-
приємств варто розглядати як стратегічне завдан-
ня, а всі заходи, що передбачають у цьому напрямі, 
як пріоритетні. Тобто їх повинні фінансувати, на-
самперед, не лише з державного і місцевих бюдже-
тів, а й за рахунок коштів приватних інвесторів. 

Таким чином, результати дослідження дозво-
ляють сформулювати певні висновки і надати кон-
кретні пропозиції до основних напрямів активізації 
інноваційної діяльності підприємств, а саме:

– законодавчі зміни щодо системи пільг та сти-
мулів у галузі інноваційної діяльності;

– створення інноваційної інфраструктури на 
загальнодержавному та регіональному рівні, яка 
б забезпечувала ефективне використання науково 
технічного потенціалу, підвищення рівня іннова-
ційності та конкурентоспроможності підприємств 
(бізнес-інкубатори, технопарки, центри трансферу 
технологій); 

– розвиток та посилення дії фінансово кредит-
них інститутів, що забезпечують безперервність 
фінансування інноваційних проектів (венчурні ком-
панії, інноваційні фонди);

– формування сучасної організаційної структу-
ри управління за здійсненням інноваційної діяль-
ності на загальнодержавному, регіональному рівні 

та на рівні підприємства;
– використання маркетингових підходів щодо 

вивчення майбутніх потреб у нових товарах та по-
слугах;

– підготовка висококваліфікованих працівників 
та залучення їх в активні галузі для створення но-
вих технологій;

– активізація міжнародного наукового та науко-
вотехнічного співробітництва.

Реалізація запропонованих заходів дасть змогу 
значно підвищити рівень інноваційної активності 
вітчизняних підприємств, стабілізувати прискоре-
ний процес оновлення виробництва, ефективно ви-
користовувати внутрішні та залученні зовнішні ін-
вестиції на інноваційну діяльність.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
можна підсумувати, інноваційна діяльність в умо-
вах високої конкуренції має важливе значення, 
адже вона сприяє розвитку підприємства, підви-
щенню ефективності його ресурсного потенціалу, 
забезпеченню стабільності функціонування на 
ринку та відповідності його роботи до вимоги рин-
ку. Для успішної інноваційної діяльності підприєм-
ство має враховувати загальнодержавні принципи 
інноваційної діяльності, визначені чинним законо-
давством, та дотримуватись принципів інновацій-
ної діяльності підприємства, що дозволить реалі-
зовувати інноваційні програм без значних витрат 
та втрат.

Оскільки інноваційна діяльність є найважливі-
шим засобом забезпечення економічного зростання, 
конкурентоспроможності та фінансової стабільності 
будь – якого підприємства, то високих результатів 
воно зможе досягти лише за систематичного аналі-
зу змін ринкового середовища і цілеспрямованого її 
здійснення, з метою реалізації нових можливостей. 

На рівні держави інноваційна політика має сти-
мулювати інноваційний розвиток підприємств та 
підтримувати впровадження інновацій, що забезпе-
чить розвиток економіки країни в цілому. 
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Постановка проблеми. Упродовж останніх років 
майже усі банки України все частіше стикаються з 
проблемами заборгованості за виданими кредитами 

й дуже часто – з неповерненням їх позичальника-
ми, незалежно від якості управляння кредитними 
ризиками й досконалості впровадження кредит-
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них систем, які б ліквідовували подібні проблеми. 
Кредитування на сьогодні залишається однією з 
основних та перспективних економічних функцій 
банків і вдалим джерелом фінансування розвитку 
економіки держави. Відтак, наявність значних об-
сягів проблемної заборгованості у кредитних порт-
фелях банків, вимагає пошуку ефективних методів 
управління ними та проведення комплексу заходів, 
щодо повернення виданих коштів з метою усунення 
можливих збитків. Усе це дає підстави стверджу-
вати, що дослідження структури активів, а саме 
кредитного портфеля вітчизняних банків у контек-
сті його якості, є досить актуальною темою, що по-
требує подальших досліджень з метою виявлення 
причин зростання проблемних для банків кредитів 
та вжиття ефективних заходів щодо мінімізації їх 
впливу на ліквідність і фінансовий стан банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вчення економічної літератури дає підстави ствер-
джувати, що питаннями банківського кредитування 
займалося багато як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених. Зокрема слід виділити праці вітчизняних 
науковців: І. В. Бєлова, О.В. Васюренка, І.С. Гуцала, 
О. В. Дзюблюка, Б. С. Івасіва, В. Д. Лагутіна, А. М. 
Мороза, Л.О. Примостки, М.І. Савлука, Р.І. Тиркала 
та ін.; російських дослідників: В. І. Колесникова, О. 
І. Лаврушина, А. Ю. Сімановського, В. М. Усоскіна 
та ін.; фундаментальними з цієї проблематики є до-
слідження західних вчених: Є. Брігхема, Ч. Вулфе-
на, П. Роуза, Т. У. Коха, Ф. Мишкіна, Дж. Ф. Сінкі 
та ін. Віддаючи належне глибокому та всебічному 
дослідженню проблематики банківських кредитів 
вищезгаданими дослідниками зазначимо, що ними 
в повній мірі висвітлені питання сутності, порядку 
банківського кредитування, його ролі та значення 
для економіки країни. Проте, більш детального ви-
вчення потребують саме питання якості кредитного 
портфеля банків, збільшення проблемних кредитів 
у їх структурі з метою виявлення ефективних за-
собів управління проблемними банківськими акти-
вами. Незаперечна актуальність зазначеної про-
блематики для вітчизняних банків зумовила вибір 
теми наукового дослідження, окреслила його мету 
та основні завдання.

Постановка завдання. Метою статті є розкриття 
особливостей та характеристик проблемних кредитів 
банків і виявлення ступеня їх впливу на фінансовий 
стан банків з метою попередження можливого погір-
шення функціонування банківської системи України.

Виклад основного матеріалу. Функція посеред-
ництва у кредиті є однією з головних у функціо-
нуванні банків як фінансових посередників на фі-
нансовому ринку. Як відомо, банківський кредит є 
важливим джерелом забезпечення діяльності еко-
номічних суб’єктів незалежно від форми їх влас-
ності та сфери діяльності. Тому, саме кредитні опе-
рації банків залишаються сьогодні основним видом 
активних операцій, в які вкладається найбільше 
банківських ресурсів і які забезпечують отримання 
банками доходів і прибутку. Водночас, банківське 
кредитування характеризується й певним ризиком, 
який пов’язаний, в першу чергу, з можливим не-
поверненням позичальниками взятих кредитів. А 
це становить загрозу, як для ліквідності та плато-
спроможності банківських установ, так і для фінан-
сового стану банків в цілому. З огляду на це при 
формуванні кредитного портфеля кожен банк по-
винен докладати максимум зусиль, спрямованих на 
мінімізацію можливих втрат від невиконання кре-
дитних зобов’язань клієнтами.

Незалежно від якості кредитного портфеля і за-
стосовуваних методів управління кредитними ри-

зиками, майже всі банки стикаються час від часу 
з проблемою невчасного повернення кредитів або 
неповернення їх взагалі. У теорії банківської спра-
ви та в банківській практиці такого роду кредити 
прийнято вважати проблемними. Так, Примоста Л. 
О. “проблемними називає такі кредити, за якими 
своєчасно не проведено один чи декілька платежів, 
за якими значно знижується ринкова вартість їх 
забезпечення, або за якими виникають обставини, 
котрі викликають сумнів щодо повернення позич-
ки” [1, с. 188].

Звичайно ж, на сьогодні жоден банк не може 
функціонувати взагалі без таких проблемних креди-
тів, але головним питанням стає допустимий і мож-
ливий рівень таких кредитів щодо загального обсягу 
наданих позичальникам кредитів. Зауважимо, що в 
практиці зарубіжних банків прийнятними вважа-
ються такі показники: частка списаних кредитів у 
загальному обсязі виданих позик – 0,25-0,75%, част-
ка прострочених кредитів у загальному обсязі кре-
дитного портфеля банку – 0,5-3%. Для вітчизняних 
банківських установ значення таких показників ко-
ливається в значно ширших межах 2-30% [1]. МВФ 
рекомендує включати до недіючих кредитів усі пози-
ки, які прострочені більш ніж на 3 місяці та позики, 
обслуговування яких є слабким та незадовільним. З 
даного приводу дослідники Бєлова І. В. та Сисоєва Л. 
Ю. також вважають, що структура кредитного порт-
феля банківської установи може вважатися задо-
вільною у тому разі, якщо питома вага проблемних 
кредитів становить не більше ніж 30% [2]. 

Цілком очевидно, що зростання питомої ваги 
проблемних кредитів в сукупних банківських ак-
тивах суттєво зменшить вартість банківського біз-
несу, призведе до втрати довіри до банку з боку 
акціонерів і вкладників і погіршить його імідж на 
фінансовому ринку, загострить проблеми ліквіднос-
ті, платоспроможності та фінансової стійкості. Тому 
й важливим питанням стає мінімізація впливу про-
блемних кредитів на фінансові результати, фінан-
совий стан банків за допомогою адекватних методів 
управління кредитним портфелем.

Варто зауважити, що проблемні кредити не 
виникають випадково або самі по собі. В процесі 
банківського кредитування поступово з’являються 
різноманітні сигнали, які свідчать про погіршен-
ня платоспроможності позичальника та зростан-
ня ймовірності неповернення ним взятого кредиту. 
Не вдаючись до детального висвітлення можливих 
причин виникнення проблемних для банку креди-
тів, виділимо найбільш характерні ознаки, поява 
яких має насторожити менеджмент банку:

• несвоєчасне подання позичальником фінансо-
вої звітності до банку;

• зниження рівня рентабельності діяльності по-
зичальника, або поява збитків;

• суттєві відхилення фактичних обсягів реалі-
зації товарів, робіт чи наданих послуг, а також до-
ходів від їх реалізації від запланованих на момент 
видачі кредиту даних;

• зниження показників фінансової стійкості, 
ліквідності та платоспроможності, погіршення по-
казників ділової активності позичальника;

• різні та неочікувані зміни залишків коштів на 
поточному рахунку позичальника;

• зниження на фондовій біржі ринкових цін на 
акції позичальника тощо.

Отже, працівники кредитного відділу банку по-
винні постійно відстежувати фінансовий стан по-
зичальника й своєчасно реагувати на можливі 
негативні зміни, що попередить ймовірність пере-
творення виданих кредитів у проблемні.
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Проаналізуємо динаміку і якість банківських ак-
тивів, кредитного портфеля банків України в контек-
сті вищевикладеного. Як видно з наведених у табл. 1 
даних, упродовж 2004-2008рр. зберігається негативна 
тенденція до погіршення якості кредитного портфе-
ля та банківських активів у цілому: зросла сума про-
блемних кредитів банків майже у 6 разів – з 3145 
млн. грн. у 2004р. до 10015 млн. грн. у 2008р. Але вра-
ховуючи різке збільшення кредитного портфелю бан-
ків саме у 2008р. (на 63%) порівняно з 2007р., частка 
проблемних кредитів у сумі виданих кредитів стано-
вила 2,3%. Більш як удвічі зросли обсяги резервів за 
активними операціями банків у 2008р., в тому числі за 
кредитними операціями – у 2,4 разу. 

Для порівняння розглянемо динаміку банків-
ських активів України щодо наданих і проблемних 
кредитів банками упродовж 2009-2013рр. (табл. 2). 
Так, починаючи з 2009р. обсяги проблемних креди-
тів банків зросли порівняно з 2008р. на 47553 млн. 
грн., або у 3,6 разу, тоді як розмір кредитного порт-
фелю банків зменшився на 12%. Відповідно й часка 
проблемних кредитів у кредитному портфелі банків 
сягнула позначки 9,4% (до 2009р. – була в межах 
1,3-3,2%). Обсяги резервів за активними операціями 
банків також зросли майже утричі, а їх частка у 
загальних активах банків України досягла 12,2% (у 
2008р. – 5,%). 

Упродовж 2010 року тенденція погіршення якос-
ті банківських активів зберігається: збільшуються 
обсяги проблемних кредитів на 18,6% при зменшен-
ні розміру наданих кредитів позичальникам на 0,4%; 
зростає частка проблемних кредитів у кредитному 
портфелі банків на 1,8% до 11,2%; нарощуються об-
сяги резервів банками за здійсненими активними 
операціями на 22%; зростає частка сформованих 
резервів у загальних банківських активах на 1,4%. 
Починаючи з 2011р. ситуація дещо покращується, 
зокрема: починають зростати обсяги кредитно-

го портфелю банків на 24% у 2013р. порівняно з 
2010р.; зменшуються розміри проблемних кредитів 
на 14,7% у 2013р. порівняно з 2010р., а також частка 
проблемних активів у кредитному портфелі банків 
з 11,2% у 2010р. до 7,7% у 2013р.; відповідно змен-
шуються обсяги резервів за активними операціями 
на 11,8% за 2010-2013рр. та їхня питома вага в за-
гальних банківських активах – на 4,3%.

За офіційними даними НБУ, частка проблемних 
кредитів у сукупному обсязі наданих українськими 
банками позик станом на 1 квітня 2013 року скла-
дала 9,32%, або 76,3 млрд. грн. (з 818,5 млрд. грн. 
виданих кредитів); за результатами першого квар-
талу вона зросла на 0,43 відсоткових пункти [4].

Зауважимо, що збільшення обсягів проблемних 
кредитів (прострочених і сумнівних до повернення) 
є наслідком непрозорості застави за видані банка-
ми кредити та зниження вартості ліквідних акти-
вів, рівень цінової волатильності яких залишається 
досить високим. Саме це й збільшує ризики щодо 
простроченої заборгованості за кредитами й робить 
малоймовірним надання нових кредитів банками. 
Зрозуміло, що такі тенденції з погіршення якості 
кредитних портфелів банків, зниження надходжень 
за виданими кредитами негативно впливають на рі-
вень ліквідності банківської системи України.

Впродовж 2008-2009 рр. на фоні зниження тем-
пів росту кредитного портфелю і загальних активів 
відбувалося швидке зростання проблемних креди-
тів банків (в 2,8 та 3,8 разу відповідно), що зумови-
ло, в свою чергу, необхідність збільшення резервів, 
що створювались банками за активними операці-
ями в 2,4 та 2,5 разу, що й спричинило збитки в 
розмірі 31,5 млрд. грн. Починаючи з 2011р. знижу-
ються темпи росту проблемних кредитів і, відпо-
відно, сформованих банками резервів за активними 
операціями, що позитивно впливає на їх фінансо-
вий стан. [3]

Таблиця 1
Динаміка показників банківських активів України у 2004–2008 рр. [3]

Показники 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р.
Загальні активи банків, млн. грн. 141497 223024 353086 619004 973332
Надані кредити, млн. грн.
в т. ч.:
•суб’єктам господарювання, млн. грн.
•фізичним особам, млн. грн.

97197

72875
14599

156385

109020
33156

269688

167661
77755

485507

276184
153633

792384

472584
268857

Проблемні кредити банків, млн. грн. 3145 3379 4456 6357 18015
Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі 
банків, %

3,2 2,2 1,6 1,3 2,3

Резерви за активними операціями банків, млн. грн.
в т. ч. за кредитними операціями, млн. грн.

7250
6367

9370
8328

13289
12246

20188
18477

48409
44502

Частка сформованих резервів у загальних активах, % 5,1 4,2 3,8 3,3 5,0
Питома вага резервів за кредитними операціями у 
сформованих резервах, %

87,8 88,8 92,1 91,5 91,9

Рівень виконання формування резерву, % 99,7 100,1 100,1 100,0 100,1

Таблиця 2
Динаміка показників банківських активів України у 2009–2013 рр. [3] 

Показники 2009 р. 2010 р. 2011р. 2012 р. 2013р.
Загальні активи, млн. грн. 1001626 1090248 1211540 1267892 1408688
Надані кредити, млн. грн.
в т. ч.:
•суб’єктам господарювання
•фізичним особам

697529

474991
222538

694828

508288
186540

755557

580907
174650

770977

609202
161775

866550

698777
167773

Проблемні кредити 65568 77820 72533 68617 66724
Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі 
банків, %

9,4 11,2 9,6 8,9 7,7

Резерви за активними операціями банків, млн. грн. 122433 148839 157907 141319 131252
Частка сформованих резервів у загальних активах, % 12,2 13,6 13,0 11,1 9,3
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Враховуючи встановлені НБУ підвищені коефі-
цієнти резервування під кредитні операції банків, 
рівень виконання формування резерву банками ви-
конаний в повній мірі. Відслідковується збільшення 
питомої ваги сформованих резервів у загальних ак-
тивах банківської системи з 5,1% до 12,2% на кінець 
2009 р. (що майже в 2,5 рази більше. ніж у 2008р.), 
зросла також за досліджуваний період частка резер-
ву за кредитними операціями в сукупному сформова-
ному резерві банків з 87,8% до 81,1%, хоча порівняно 
з 2008р. вона зменшилась на 10,8% (див. табл. 1).

З метою мінімізації ризику за виданими креди-
тами банки зобов’язані формувати резерви для від-
шкодування можливих втрат за кредитними опе-
раціями відповідно до Постанови Правління НБУ 
№ 23 від 25.01.2012р. “Про затвердження Положен-
ня про порядок формування та використання бан-
ками України резервів для відшкодування можли-
вих втрат за активними банківськими операціями”. 
Банки із метою визначення можливих втрат від не-
виконання позичальниками своїх обов’язків (тобто 
ризику того, що виконання боржником зобов’язання 
проводитиметься з перевищенням строків, перед-
бачених умовами договору, або в обсягах, менших, 
ніж передбачено договором, або взагалі не проводи-
тиметься) зобов’язані здійснювати за всіма актив-
ними банківськими операціями та наданими банком 
фінансовими зобов’язаннями оцінку ризику неви-
конання позичальниками таких зобов’язань. З цією 
метою банки повинні формувати: резерви за акти-
вами (за фінансовими активами та за дебіторською 
заборгованістю за господарською діяльністю банку) 
і резерви за наданими фінансовими зобов’язаннями. 
Зауважимо, що резерви за активами є спеціаль-
ними (оціночними) резервами, які зменшують ба-
лансову вартість активів і необхідність форму-
вання яких спричинена зменшенням корисності 
таких активів. А резерви за наданими фінансови-
ми зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання 
в майбутньому, що визнається в балансі банку як 
зобов’язання та свідчить про можливі втрати вна-
слідок вибуття ресурсів, пов’язаного з виконанням 
банком таких фінансових зобов’язань [5].

Банки для формування резерву за активами 
операціями (наданими кредитами та фінансовими 
зобов’язаннями) здійснюють оцінку ризиків таких 
активів (наданих фінансових зобов’язань), почина-
ючи з дати визнання їх в обліку до дати припинення 
такого визнання на основі проведеної оцінки фінан-
сового стану боржника і стану виконання ним сво-
їх зобов’язань за договором (станом обслуговуван-
ня боргу). Для цього з метою розрахунку резервів 
банківські активи (надані фінансові зобов’язання) 
класифікуються за такими категоріями якості: І 
(найвища) – немає ризику або ризик є мінімальним; 
ІІ – помірний ризик; ІІІ – значний ризик; IV – ви-
сокий ризик; V (найнижча) – реалізований ризик. 
Заборгованість за активами (наданими фінансовими 
зобов’язаннями), що віднесеними до V категорії ви-
знається безнадійною. Врато при цьому зазначити, 
що банки зобов’язані класифікувати свої активи 
не вище V категорії якості, якщо за такими акти-
вами більше ніж 50% боргу прострочено понад 90 
днів. Також під час розрахунку резервів за акти-
вами (наданими фінансовими зобов’язаннями) бан-
ки враховують вартість забезпечення за виданими 
кредитами. На кожну звітну дату розраховує роз-
мір резерву за кредитом на індивідуальній основі 
як суму перевищення балансової вартості кредиту 
(без урахування суми раніше сформованого резер-
ву) над теперішньою вартістю попередньо оцінених 
майбутніх грошових потоків за цим кредитом. 

Варто наголосити, що банкам дозволено не фор-
мувати резерв: за кредитними операціями між 
установами в системі одного банку (для банків із 
100% іноземним капіталом – за розрахунками з 
материнською компанією, якщо ця компанія має 
кредитний рейтинг не нижчий, ніж “інвестиційний 
клас”), а також за коштами, що перераховані На-
ціональному банку України [5].

Враховуючи те, що якість кредитного портфе-
ля значної кількості банків в Україні залишаєть-
ся вкрай незадовільною для банків постає питання 
вибору адекватного методу управління кредитним 
портфелем загалом і проблемними кредитами зо-
крема. В теорії банківського менеджменту виділяють 
два основі методи управління проблемними креди-
тами: метод реабілітації та метод ліквідації. Перший 
з них передбачає ведення спільної роботи банком з 
позичальником щодо якнайскорішого повернення по-
зичених коштів. Другий метод передбачає повернен-
ня виданих кредитів через процедуру банкрутства 
позичальника або шляхом продажу його активів.

Зберігання на балансі банку проблемних креди-
тів і значної частини валютних кредитів вимагає 
збільшення резерву за кредитними операціями, 
створює навантаження на власний капітал банку, 
зберігає ризик зміни валютного курсу, девальвації 
і збільшення збитків у зв’язку з цим. Тому вважа-
ємо, що вдалим рішенням для банків з точки зору 
покращення фінансових результатів та зміцнення 
фінансового стану міг би стати продаж таких про-
блемних кредитів чи боргів (сек’юритизація акти-
вів). Згідно трактування фінансово-економічного 
словника сек’юритизація (“securitization”) являє 
собою “об’єднання однорідних фінансових активів 
банку в єдиний фонд (“пул”) і випуск забезпече-
них цим пулом цінних паперів з метою зменшення 
чи перерозподілу конкретних ризиків, підвищен-
ня ринкової вартості та ліквідності таких акти-
вів, а також для регулювання рівня достатності 
власного капіталу” [6]. Як бачимо, використання 
сек’юритизації активів дає можливість банкам, з 
одного боку, залучати додаткові фінансові ресурси, 
а з іншого боку – ефективно управляти кредитни-
ми ризиками, проблемними кредитами та емітувати 
нові види цінних паперів з унікальними характе-
ристиками, які стосуються потоків платежів, графі-
ків виплат, ризиків тощо.

На сьогодні ця фінансова інновація є одним з 
найбільш ефективних механізмів залучення фі-
нансування, який відкриває банківським установам 
шлях до практично необмежених ресурсів внутріш-
нього і міжнародного фінансових ринків. Відтак, 
цілком очевидно, що сек’юритизація містить в собі 
великий потенціал розвитку не лише для банків, 
які мають проблемні кредити, а й для фінансового 
ринку та економіки нашої країни. Щодо вітчизня-
ної практики банківського бізнесу, то одна з осно-
вних проблем, яка гальмує розвиток сек’юритизації 
сьогодні, – нерозвиненість фінансового законодав-
ства: відсутність правової бази щодо механізму 
сек’юритизації банківських активів.

Найбільшого поширення в Україні набули опера-
ційї сек’юритизації іпотечних кредитів і автокредитів, 
які є найпрозорішими для інвесторів й дешевшими 
для банку з точки зору попередньої оцінки та аудиту 
[7]. Варто зауважити, що інструмент сек’юритизації 
активів є доволі цікавим для відносно невеликих бан-
ків, які мають проблемні кредити у своїх кредитних 
портфелях, прагнуть наростити власний капітал та 
покращити рівень його достатності, але в них нема 
відповідного рейтингу для доступу на міжнародні 
ринки капіталу. На жаль, для більшості банківських 
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установ операції рефінансування під заставу іпотеч-
них пулів поки що залишаються лише теорією й не-
доступним джерелом фінансування та привабливим 
способом хеджування ризиків.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене від-
мітимо, що виникнення у банківських установах 
проблемної заборгованості зумовлено, з одного 
боку, негативними наслідками фінансової кризи, а 
з іншого – серйозними помилками в кредитній по-
літиці самих банків, неефективних методах управ-
ління кредитним ризиком та навмисними діями 
позичальників щодо неповернення взятих креди-
тів. Для належної організації роботи з проблемни-
ми кредитами банкам необхідно виробити підходи 
щодо адекватної оцінки кредитоспроможності пози-
чальників, застосовувати механізм сек’юритизації 

проблемних кредитів, що дасть змогу перемістити 
проблемні активи банку за баланс і при цьому отри-
мати комісійні, а також підвищити рівень адекват-
ності власного капіталу і знизити рівень ризику за 
відчуженими активами. Крім того сек’юритизація 
дозволить банкам диверсифікувати джерела фі-
нансування, зберегти надходження від переданих 
активів і передати ризик невиконання зобов’язань 
за відчуженими проблемними активами цільовій 
компанії та інвесторам. Успішність застосування ві-
тчизняними банками цієї інновації потребує зако-
нодавчого і нормативного врегулювання механізму 
та інструментарію здійснення продажу проблемних 
кредитів цільовій компанії, що буде сприяти фор-
муванню й розвитку ринку довгострокового іпотеч-
ного кредитування в Україні.
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то систему управління витратами, її зав-дання, принципи формування та вплив на діяльність підприємства. 
Проаналізовано основні шляхи удосконалення системи управління витратами, що спрямовані на забезпечення ефек-
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Постановка проблеми. В сучасних умовах роз-
витку економіки необхідність підвищення ефектив-
ності функціонування підприємств змушує підпри-
ємців та менеджерів до пошуку ефективних методів 
управління господарською діяльністю. Це зумовлює 
потребу у формуванні ефективних систем управ-
ління їх виробничо-господарською діяльністю. По-
казником успішної роботи підприємств є наявність 
прибутку, зростання обсягів виробництва, а також 
забезпечення випуску конкурентоспроможної про-
дукції. Внутрішнім чинником успішної фінансово-
господарської діяльності підприємств є зменшення 
витрат виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та методологічні аспекти формування 
витрат та питання системи управління ними роз-
глянуто у роботах великої кількості вітчизня-
них та зарубіжних вчених-економістів, зокрема: 
І.А. Басманова, П.С. Безруких, Є.А. Бельтюкова, 
О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, В.М. Гальпєріна,  
С. Ф. Голова, М.Г. Грещака, Т.П. Карпової, Г.В. Коз-
лової, В.В. Лук'янової, В.М. Нижника, О.О. Орлова,  
В.М. Панасюка, Г.О. Партина, Я.В. Соколова,  
С. А. Стукова, В.І. Ткача, Ю.С. Цал-Цалко, А.В. Че-
репа, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета, А. Алчіана, 
К. Друрі, В. Говіндараджана, Р. Манна, Е. Майєра, 
Дж. Сігела, Дж. Фостера,Ч. Хорнгрена, Дж. Шанка, 
Дж. Шима та ін.

Формулювання цілей статті. Метою досліджен-
ня є визначення та обґрунтування удосконаленої 
системи управління витратами на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
час дослідження витрат науковці Ф.Ф. Бутинець, 
С. Ф. Голов, Л.В. Нападовська, Ю.С. Цал-Цалко, 
В.М. Панасюк, О. Попов, стверджують, що реаль-
ним напрямом зменшення витрат є система управ-
ління ними. 

На погляд О.І. Мазур та Н.М. Богацької, управ-
ління витратами – це процес цілеспрямованого 
формування оптимального рівня витрат підприєм-
ства [3]. При цьому дійсно низький рівень витрат 
дає змогу підприємству отримати певні конкурент-
ні переваги на ринку збуту, вільно проводити свою 
цінову політику та за інших рівних умов досягати 
більшого прибутку. 

Г.О. Партин дає таке визначення: «управління 
витратами – це система цілеспрямованого впливу 
на склад, структуру і поведінку витрат та їх чинни-
ків на всіх етапах формування і розподілу витрат, 
що ґрунтується на використанні об'єктивних еко-

номічних законів і функцій менеджменту задля за-
безпечення конкурентоспроможності підприємства 
на ринку та досягнення стратегічної мети і поточ-
них завдань його розвитку» [5]. 

Так, М.Г. Грещак і О.С. Коцюба визначають 
управління витратами як взаємопов'язаний комп-
лекс робіт, які формують коригувальні впливи на 
процес здійснення витрат під час господарської 
діяльності підприємства, спрямовані на досягнен-
ня оптимального рівня (в межах допустимих від-
хилень) витрат в усіх підсистемах підприємства за 
виконання в них будь-яких робіт [1]. 

Управління витратами І.Є. Давидович бачить як 
динамічний процес, який включає в себе управлін-
ські дії, мета яких полягає у досягненні високого 
економічного результату діяльності. Воно, на по-
гляд автора, не зводиться лише до зниження за-
трат, а поширюється на всі елементи управління 
[2]. Водночас дослідження науковців не містять єди-
ного трактування сутності поняття управління ви-
тратами, ними чітко не визначено основних завдань 
управління витратами, не сформовано системного 
підходу до управління витратами підприємств за 
умов конкурентного та динамічного ринкового се-
редовища. На нашу думку, управління витратами 
представляє собою вміння економно використову-
вати ресурси та максимізувати віддачу від них за 
для підвищення ефективності функціонування під-
приємства. Одна з найактуальніших проблем біль-
шості сучасних підприємств – необґрунтоване та 
неконтрольоване зростання витрат. Для вирішення 
цієї проблеми підприємству необхідна чітка система 
управління витратами. Система управління витра-
тами – це сукупність взаємопов'язаних елементів, 
методів і механізмів, що діють в межах функціо-
нальних обов'язків і утворюють певну цілісність, 
за допомогою яких узагальнюються процесипоста-
чання, використання ресурсів, вирішуються чітко 
поставлені цілі, реалізуються тактичні і стратегічні 
плани. Метою системи управління витратами є на-
дання управлінцям контролю і прогнозування ви-
трат, вибір найефективніших шляхів розвитку під-
приємства, прийняття оперативних управлінських 
рішень [5]. 

Ефективна система управління витратами ґрун-
тується на дотриманні певних принципів. Принци-
пи управління витратами – це сукупність правил, 
положень і норм, які спрямовані на оптимізацію ви-
трат підприємства. До загальних принципів управ-
ління витратами належать: застосування системно-
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го підходу до управління витратами; взаємозв’язок 
окремих елементів підсистем із завданнями систе-
ми загалом; відповідність системи обліку завдан-
ням управління витратами; аналіз і виявлення 
альтернативних шляхів досягнення мети; повнота 
і аналітичність інформації щодо рівня витрат; за-
стосування ефективних методів зниження витрат; 
стимулювання і мотивація працівників до знижен-
ня витрат; оцінка і контроль результатів діяльнос-
ті підрозділів; забезпечення та реалізація останніх 
досягнень економіки, математики та практики для 
подальшого удосконалення. [2] Система управління 
витратами спрямована на вирішення таких завдань: 
виявлення ролі управління витратами як фактора 
підвищення економічних результатів діяльності; 
визначення витрат за основними функціями управ-
ління; здійснення контролю за ходом господарської 
діяльності підприємства; виявлення тенденцій до 
зміни рівня, обсягу та структури витрат на обсяг 
виробництва та одиницю продукції; збір, аналіз ін-
формації про витрати; нормування, планування ви-
трат за елементами, виробничими підрозділами та 
видами продукції; пошук резервів економії ресур-
сів і оптимізації витрат. [2]

Свою виробничу діяльність підприємство здій-
снює, використовуючи наявні ресурси і в резуль-
таті отримує певний обсяг готової продукції. Отже, 
обсяг та ціна продукції, яку підприємство може 
запропонувати на ринку залежить від величини 
використаних ресурсів, які визначають рівень ви-
трат підприємства. Оскільки ринкова ціна на пев-
ну продукцію складається із собівартості і прибут-
ку, то максимізувати прибуток можливо лише при 
умові зменшення рівня витрат. Одержання най-
більшого ефекту з найменшими витратами, еконо-
мія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів 
залежить від того, як вирішує підприємство пи-
тання зниження витрат. Будь-яке підприємство-
виробник має безліч важелів зниження витрат,які 
воно може привести в дію при вмілому керівни-
цтві, під час якого виявляються резерви знижен-
ня того або іншого виду витрат, що в кінцевому 
рахунку впливає на результати господарської ді-
яльності підприємства, і в першу чергу, збільшує 
величину отриманого прибутку. Предметом дослі-
дження є операційні витрати ПАТ «Дніпрометиз». 
Об’єктом дослідження є Публічне акціонерне това-
риство «Дніпрометиз».

У системі економічних показників ПАТ «Дніпро-
метиз» собівартості належить одне з визначальних 
місць, тому що вона: відображає результати ви-
робничо-господарської діяльності; є одним з осно-
вних елементів, що визначають прибуток і рівень 

рентабельності; відображає характер використання 
матеріальних ресурсів, робочої сили, рівень гос-
подарського керівництва промисловим підприєм-
ством, рівень культури праці; є основною часткою 
вартості; є важливим показником при визначенні 
економічної ефективності інвестицій у нову техні-
ку, технологію, організацію виробництва й інших 
доходів науково-технічного прогресу. Питанню ана-
лізу операційних витрат слід приділяти серйозну 
увагу на підприємстві. Проведемо аналіз динаміки 
структури операційних витрат ПАТ «Дніпрометиз» 
за елементами у 2011-2013 рр. (табл.1).

Отже, дані таблиці 1 свідчать про зменшення 
матеріальних витрат ПАТ »Дніпрометиз» на 57254 
тис. грн., або на 9,77% у 2012 році у порівнянні з 2011 
роком. Спостерігається зростання витрат на оплату 
праці на 700 тис. грн., що у відносному вираженні 
становить 1,68%, відповідно маємо збільшення суми 
відрахувань на соціальні заходи на 308 тис. грн., або 
на 2,03%. Також маємо збільшення амортизації на 
1994 тис. грн. або на 30,12% та збільшення операцій-
них витрат на 6739 тис. грн. або на 23,14%. Загальне 
зменшення операційних витрат ПАТ «Дніпроме-
тиз» становить 47513 тис. грн., а у відсотковому ви-
раженні – 7%. Маємо зменшення матеріальних ви-
трат ПАТ »Дніпрометиз» на 52061 тис. грн., або на 
9.85% у 2013 році в порівнянні з 2012 роком. Можна 
відмітити зростання витрат на оплату праці на 3129 
тис. грн., що у відносному вираженні становить 
7,37%, відповідно маємо збільшення суми відраху-
вань на соціальні заходи на 870 тис. грн., або 5,62%. 
Також спостерігається збільшення амортизації на 
924 тис. грн. або на 10,73%. Інші операційні витрати 
збільшились у 2013 році в порівнянні з 2012 роком 
на 2516 тис. грн. або на 7,01%. Разом операційні ви-
трати зменшилися на 44622 тис. грн. або на 7,07% у 
2013 році у порівнянні з 2012 роком. Стосовно від-
хилення суми витрат у 2013 році відносно 2011 року 
можна відмітити наступне. Спостерігаємо зменшен-
ня матеріальних затрат на 109315 тис. грн. або на 
18,66%, маємо зростання витрат на оплату праці на 
3829 тис. грн., або на 9,17%, відповідно є збільшен-
ня суми відрахувань на соціальні заходи у розмірі 
1178 тис. грн., або 7,76%. Також маємо збільшення 
амортизації на 2918 тис. грн. або на 44,07% та інших 
операційних витрат на 9255 тис. грн. або на 31,77%. 
Загальна сума операційних витрат зменшилась на 
92135 тис. грн., що у відсотковому вираженні стано-
вить 13,58%, насамперед, через найбільшу питому 
вагу матеріальних затрат у загальній кількості ви-
трат ПАТ «Дніпрометиз». Продемонструємо струк-
туру операційних витрат ПАТ «Дніпрометиз» за 
елементами у 2011-2013 рр. (рис. 1-3).

Таблиця 1
Динаміка структури операційних витрат ПАТ «Дніпрометиз» за елементами у 2011-2013 рр. 

Показник
Рік Відхилення 

2012 р. від 2011 р.
Відхилення 

2013 р. від 2012 р.
Відхилення 

2013 р. від 2011 р.

2011 2012 2013 Абсолют-
не, (+,-)

Віднос-
не, %

Абсолют-
не, (+,-)

Віднос-
не, %

Абсолют-
не, (+,-)

Віднос-
не, %

Матеріальні ви-
трати 585916 528662 476601 -57254 -9.77 -52061 -9.85 -109315 -18.66

Витрати на оплату 
праці 41760 42460 45589 700 1.68 3129 7.37 3829 9.17

Відрахування на 
соціальні заходи 15179 15487 16357 308 2.03 870 5.62 1178 7.76

Амортизація 6621 8615 9539 1994 30.12 924 10.73 2918 44.07
Інші операційні ви-
трати 29128 35867 38383 6739 23.14 2516 7.01 9255 31.77

Разом 678604 631091 586469 -47513 -7.00 -44622 -7.07 -92135 -13.58
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Рис. 1. Структура операційних витрат 
ПАТ «Дніпрометиз» у 2011 році
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Рис. 2.Структура операційних витрат 
ПАТ «Дніпрометиз» у 2012 році
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Рис. 3. Структура операційних витрат 
ПАТ «Дніпрометиз» у 2013 році

Отже, кожне підприємство повинне постій-
но контролювати процес використання внутрішніх 
чинників через розробку та послідовну реалізацію 
власної програми зниження собівартості продукції, а 
також враховувати вплив на неї зовнішніх чинників. 

На ПАТ «Дніпрометиз» щорічно планують змен-
шення собівартості продукції добре знаючи, що 
це один із найважливіших факторів збільшення 
розвитку прибутку, а значить і стабільної роботи 
підприємства. Основними джерелами зниження 
витрат виробництва і реалізації продукції є: зни-
ження витрат сировини, матеріалів, палива і енергії 
на одиницю продукції; зменшення розміру аморти-
заційних відрахувань, що припадають на одиницю 
продукції; зниження витрат заробітної плати на 
одиницю продукції; скорочення адміністративно-
управлінських витрат; ліквідація непродуктивних 
витрат і втрат та ін. На економію ресурсів впли-
ває значна кількість техніко-економічних чинників. 
Найбільший вплив мають наступні: зовнішні, які не 
залежать від діяльності підприємств, але можуть 
спричиняти значний вплив на величину собівар-
тості (пов’язані із загальною економічною ситуаці-
єю, рівнем інфляції) внутрішні, які є безпосеред-
нім об’єктом впливу з боку управлінської системи 
підприємства та джерелом зменшення витрат за 
рахунок їх втілення в систему конкретних заходів 
і практичної реалізації (обсяг реалізації продукції, 
структура продукції, ціна, якість продукції та ін.). 
Отже, зниження й оптимізація витрат є одними з 
основних напрямів удосконалювання економічної 
діяльності кожного підприємства.

Висновки. Таким чином, процес управління 
витратами підприємства є складовою управлін-
ня підприємства взагалі, і тому існує необхідність 
детального вивчення та вдосконалення проце-
су формування рівня витрат, доходів і прибутків. 
Управління витратами полягає у цілеспрямованому 
впливі на витрати для зміни їхнього складу, струк-
тури або поведінки у зв’язку зі зміною умов вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства. 

Для детального дослідження та аналізу впливу 
різних чинників на витрати підприємства необхідне 
створення ефективної системи управління витрата-
ми, яка забезпечить успішне функціонування під-
приємства на ринку, а також виробництво якісної 
та конкурентоспроможної продукції та наявність 
прибутку. Отже, удосконалення системи управлін-
ня витратами підприємства націлене на постійний 
пошук та виявлення резервів економії ресурсів, 
нормування, планування, облік та аналіз витрат та 
зниження витрат з метою підвищення ефективності 
функціонування підприємства.
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Постанова проблеми. У середині грудня 2013 
р. Росія запропонувала виділити 15 млрд. 

дол. США на підтримку економіки України шляхом 
боргового фінансування. 3 млрд. дол. вже отрима-
ні, але російські партнери мають сумніви щодо по-
дальшого співробітництва зважаючи на політичну 
нестабільність в регіоні. 

Подолання інвестиційної кризи є найважливі-
шою умовою забезпечення сталого економічного 
зростання, що слід назвати одним з головних за-

вдань для України на найближчі роки. Підвище-
на боротьба за розподіл потоків прямих іноземних 
інвестицій в умовах рецесійних явищ актуалізує 
питання дослідження ефективної інвестиційної ді-
яльності в розрізі різних країн та регіонів, надання 
рекомендацій щодо інвестиційної політики країни 
в умовах обмеження світових фінансових ресур-
сів. З цієї точки зору аналіз інвестиційних відносин 
України з Росією, як найближчим партнером стає 
як ніколи актуальним.
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Теоретичні аспекти та категоріальний апарат 
інвестиційної діяльності знайшли відображення 
в ряді наукових досліджень Б. Александера, Т.Р. 
Архимова, Дж. Даннінга, С. Ф. Бильцова, Дж. Бей-
лі, В.В. Ковалева, Дж. М. Кейнса, И.Т. Павлова та 
інших видатних вчених. Інвестиційний розвиток 
України та Росії розглянуто в працях О. Кононо-
ва [4], А.В. Кузнецов [3] та ін., але деякі питання 
залишилися без уваги згаданих авторів, зокрема, 
до таких питань можна віднести інвестиційне спів-
робітництво країн-сусідів в умовах турбулентності 
економіки та пошук нових шляхів для поліпшення 
інвестиційної привабливості. 

Постанова задачі. На основі дослідження струк-
турного та галузевого розподілу потоків прямих 
іноземних інвестицій між Україною та Росією та 
виділення фірмової структури співпраці країн у цій 
сфері виявити проблеми та перспективні напрями 
розвитку інвестиційних відносин України з Росією 
в контексті економічної нестабільності.

Для досягнення поставлених цілей в статті вико-
ристані загальнонаукові методи індукції, порівнян-
ня, аналізу та синтезу, узагальнення, а також кон-
кретно наукові методи з використанням наукових 
досягнень та концепцій провідних вчених стосовно 
відносин України та Росії в інвестиційній сфері.

Виклад основного матеріалу. Світова фінансо-
ва криза 2008-го року, яку міжнародні валютно-
фінансові організації спочатку кваліфікували як 
«кризу однієї галузі», однак, призвела до порушен-
ня глобальної стабільності, що стало головним її 
слідством. Вважається, що найбільше скорочення 
ВВП спостерігалося в розвинених країнах (Японії, 
ЄС, США). Однак спад в Україні та більшості пост-
соціалістичних країн став настільки глибоким, що 
більше відносно їх розвитку взагалі не повинна йти 
мова про «надолужування» на основі включення в 
процеси глобалізації. Навпаки, активізація співпра-
ці в регіональних підсистемах, відіграє все більш 
значну роль. У цьому контексті постійно зростаюче 
значення для України, як і для Росії, набуває за-
лучення в національну економіку інвестицій з кра-
їн, історичні традиції взаємодії з якими створюють 
необхідний рівень впевненості в можливості дій-
сного поєднання економічних інтересів. Зростання 
ролі іноземних інвестицій у національній економіці, 
як і значення українських інвестицій за кордоном, 
пов'язане із завданням збільшення швидкості росту 
ВВП, для якого необхідні позитивні зміни і в кіль-
кості ресурсів та в якості ресурсів.

Вирішення питання про вибір партнерів в ін-
вестиційно-виробничій сфері, як і в сфері науково-
технічного співробітництва, багато в чому визнача-

ється досвідом участі в міжнародних економічних 
відносинах. Найбільш цікавий той партнер, з яким 
можуть скластися довготривалі, повторювані вза-
ємодії в різних формах. З країн, з якими Украї-
на має спільну історичну основу, яка передбачає 
порівнянність умов господарювання та включення 
в сучасну миро-систему, Україна, як партнер, має 
перевагу вже тому, що у складі населення РФ част-
ка українців за чисельністю на третьому місці після 
росіян і татар – близько 2 млн чоловік [1].

При здійсненні ПІІ російськими компаніями на 
Україні (або, навпаки, українськими – в Росії), коли 
умови порівняно з іншими країнами приблизно рів-
ні, на перший план виходить так званий «ефект су-
сідства», який виникає при нестачі досвіду ведення 
закордонної інвестиційної діяльності та пов'язаним 
з цим прагненням працювати в комфортному се-
редовищі сусідніх країн, без мовних і культурних 
бар'єрів [2].

Розмір потоків прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) між Росією і Україною визначається різно-
маніттям мотивів експорту капіталу, які можуть 
бути у компаній-інвесторів. Згідно з найбільш ві-
домої концепції транснаціоналізації – еклектичної 
теорії Дж. Даннінга, – існують три групи основних 
мотивів здійснення ПІІ: розширення (захоплення, 
утримання) ринків збуту, підвищення ефективнос-
ті виробництва (через зниження витрат, головним 
чином трудових і транспортних) і забезпечення до-
ступу до ресурсів (сировини, інфраструктури) [3].

Освоєння за допомогою ПІІ ринків сусідніх країн 
характерно як для російських, так і для україн-
ських компаній. В російсько-українському інвести-
ційно – виробничому співробітництві на першому 
місці для України, очевидно, третій мотив, а для 
Росії – утримання і розширення ринків збуту.

Серйозною проблемою для вивчення потоків 
інвестицій як з Росії, так і з України, є невисока 
якість офіційної статистики, особливо з точки зору 
відображення географії прямих іноземних інвести-
цій [4]. Значна частина і російських, і українських 
капіталовкладень «мандрує по колу», повертаючись 
на батьківщину через офшори (насамперед – Кіпр 
і Віргінські острови), або виводиться спочатку в ці 
офшори або такі країни, як Нідерланди і Канада, а 
потім направляється в треті держави.

У результаті, за офіційними статистичними да-
ними, Україна не входить до числа провідних одер-
жувачів російських інвестицій (табл. 1) .

За даними Центрального банку РФ в період 2007-
2012 років лідером серед країн-реципієнтів росій-
ських інвестицій був Кіпр. В середньому потік інвес-
тицій складав 17945,1 млн дол. в рік. Щодо України, 

Таблиця 1
Зарубіжний розподіл ПІІ Росії в 2007-2012 рр.. [5]

Країна

Річний потік російських ПІІ, млн дол. Частка в 
загальному се-
редньорічному 
потоці росій-
ських ПІІ, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012
середній 
показник 
за 6 років

Всього 44801 55663 43281 52616 66851 48822 52005,7 100
Кіпр 14700 15524 15288 18309 22930 20920 17945,1 34,5
Нідерланди 11991 4684 3376 7035 9901 2599 6597,8 12,7
Віргінські о-ви 1345 3962 2301 173 91 99 1328,4 2,6
США 973 7264 1634 1060 1625 688 2207,5 4,2
Німеччина 673 1860 1488 1880 971 1118 1331,9 2,6
СНД в цілому 3642 3563 3890 1338 4430 2340 3200,5 6,2
В тому числі: Україна 1667 146 678 485 703 600 712,9 1,4
Білорусія 813 1032 1370 934 2819 593 1260,2 2,4
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то тут можна побачити значне зниження показників 
в посткризовий період, з 1667 млн дол.. в 2007 році до 
146 млн дол. в 2008. Наразі інвестиції Росії в Україну 
не вийшли навіть на відмітку показників докризово-
го період і складають 600 млн дол.

Якщо розглядати потік українських ПІІ до Росії, 
то тут можна відзначити по-перше значно менший 
об’єм інвестицій вцілому, а по-друге те, що частка в 
загальному середньорічному потоці ПІІ близька до 
0,1 %, в той час, як частка російських ПІІ в еконо-
міку України складає 1,4% від загального середньо-
річного потоку.

Кардинально іншу ситуацію можна спостері-
гати, розглядаючи офіційну статистику України, 
представлену Державним комітетом статистики 
України (табл. 2).

Так, накопичені ПІІ в Україні з Росії не тільки 
досягли докризового стану, але ще й виросли май-
же в чотири рази з 981 млн дол. в 2007 році до 3786 
млн дол. на початку 2013р.. Як і в Росії, в Україні 
найбільший потік інвестицій спостерігається в сто-
рону Кіпру. При цьому, офіційна статистика обох 
країн показує серйозну перевагу обсягів інвестицій, 
що надходять з Росії на Україну, порівняно із зу-
стрічним потоком інвестицій. 

Обсяг прямих інвестицій в Україну з РФ станом 
на 01.10.2013р. становив 3842,1 млн дол. США, що 
більше у порівнянні з відповідним періодом мину-
лого року на 136,0 млн дол. США, або на 3,5% і 
складає 6,8% від загального обсягу інвестицій, які 
надійшли в Україну (табл. 3).

Найбільша частка російських ПІІ в економіці 
України акумулюється в галузі фінансової діяль-
ності. Станом на 01.10.2013р. ця галузь накопичила 
2521 млн дол. російських інвестицій. Інші галузі не 
досягають відмітки навіть в 10% від загального об-
сягу інвестицій. Так, можна виділити галузі про-
мислового виробництва, харчування та телекому-
нікацій, які мають частку в 7% в повному обсязі 
російських інвестицій на ринку України.

Обсяг прямих інвестицій з України в Російську 
Федерацію станом на 01.10.2013р. становив 360,4 
млн дол. США, що більше на 102,0 млн дол. США, 
або на 28,3% і складає 5,4% від загального обсягу 
інвестицій України в економіку країн світу (табл. 4).

Більш диверсифікавано виглядає ситуація ПІІ 
України на ринку Росії. Лідером серед російських 
галузей економіки по залученню українських ін-
вестицій є також галузь фінансової та страхової 
діяльності з часткою в 56,4%, хоча в абсолютних 
показниках інвестиції України та Росії різняться 
кардинально. 33% українських ПІІ на ринку Росії 
направляються в галузь промислового виробництва, 
14,3% в виробництво харчових продуктів та напоїв, 
10% на виробництво металу та виробів з нього.

Незважаючи на те, що російські компанії вклали 
в компанії на Україні вже кілька мільярдів доларів, 
далеко не всі найбільші нефінансові ТНК створили 
там дочірні підприємства (табл. 5). 

Провідна російська ТНК «ЛУКОЙЛ», хоча і 
здійснила помітні ПІІ на Україні, в число лідерів не 
входить. Лідером серед російських металургів ви-

Таблиця 2
Потоки ПІІ України в 2007 та 2013 рр. [6,7]

Країна
Накопичені ПІІ в Україні, 

млн дол.

Частка ПІІ 
в Україні, 
станом на 

01.01.2013, %

Накопичені ПІІ з України, 
млн дол. 

Частка ПІІ 
України 

станом на 
01.01.2013,%

01.01.2007 01.01.2013 01.01.2007 01.01.2013
Всього 21186 54462,4 100 222 6482 100
Кіпр 3012 17275 31,7 4 5811 89,6
Росія 981 3786 7,0 93 293 4,5
Польща 366 916 1,7 24 54 0,8
Німеччина 5621 6317 11,6 … … …
Латвія … … … 4 96 1,5
Грузія … … … 3 33 0,5
Віргінські о-ви 808 1885 3,5 3 26 0,4

Таблиця 3
Галузевий розподіл ПІІ Російської Федерації в економіці України (млн дол. США) [8]

Галузь Обсяги інвестицій 
на 01.01.2013

Частка у повному 
обсязі,%

Обсяги інвестицій 
на 01.10.2013

Частка у повному 
обсязі,%

Всього: 3786 100 3842,1 100
Фінансова діяльність 2497,6 65,8 2521,2 65,6
Промисловість 303 8,0 303,8 7,9
в т.ч. переробна 296,7 7,8 297,2 7,7
Розміщення і організація 
харчування 271 7,1 280 7,3

Інформаційні технології і 
телекомунікації 199,1 5,2 198,8 5,2

Оптова і роздрібна торгівля 185 4,9 201,5 5,2
Операції з нерухомим май-
ном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям

107,9 2,8 107,9 2,8

Виробництво гумових і 
пластмасових виробів 81,9 2,2 82,1 2,1

Машинобудування 74,5 2,0 74,2 1,9
Транспорт та зв'язок 61,7 1,6 55,2 1,4
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ступає «Євраз», який прийшов на ринок України 
в 2008 р. Зауважимо, що російські інвестори в ба-
гатьох проектах на Україні не мають 100 %, хоча в 
більшості випадків їм належать контрольні пакети 
акцій (іноді навіть більше 90 %).

Кілька великих російських інвесторів вкладають 
кошти в українське машинобудування. Найбільш 
відомим стало придбання в 2010 р. Трансмашхол-
дингом за 51 млн дол. компанії «Луганськтепловоз». 
Ще одна російська ТНК – виробник насосного об-
ладнання «Група ГМС» контролює кілька україн-
ських підприємств.

Серед інших галузей української промисловос-
ті, де спостерігається активність російських інвес-
торів, можна назвати виробництво будматеріалів. 
Є й кілька невеликих хімічних підприємств, під-
контрольних російському бізнесу, наприклад, заво-
ди «Поліпластік», що спеціалізуються на випуску 
полімерних труб, і компанія «Славхім», контрольо-
вана «Воскресенскими мінеральними добривами» 
(група «Уралхим»).

Двома галузями, які отримують основну частину 
російських інвестицій в українську сферу послуг, 
виступають телекомунікації і банківська справа. У 
галузі мобільного зв'язку на Україні домінують дві 
найбільші російські ТНК: МТС прийшла на укра-

їнський ринок в 2003 р., ВимпелКом самостійно 
вийшов на ринок України в 2005 р., але пізніше 
об'єднався з компанією «КиївСтар». Що стосується 
банківської сфери, вже у 4 російських банків ста-
тутні капітали дочірніх структур на Україні обчис-
люються сотнями мільйонів доларів, ще у кількох – 
десятками. Лідером є ВТБ (на ринку України з 2006 
р.), від нього майже не відстають Зовнішекономбанк 
і Альфа-Банк (у країні з 2001 р.). У другому ешело-
ні російських банківських інвесторів слід виділити 
Петрокоммерц, який діє на Україні більше 10 років.

Сферу послуг з залученням російських інвести-
цій на Україні представляє також страховий біз-
нес (дочірні компанії таких фірм, як «Альфа-стра-
хування», «РЕСО», «Ингосстрах», «Росгосстрах») 
і транспорт. Малі інвестиції здійснили російські 
комп'ютерні фірми («Луксофт», «Р – Стайл», «Ла-
ніт», «Техносерв») та інформаційні агентства («Ін-
терфакс», «РБК» тощо), що не говорить, однак, про 
їх незначну роль в українській економіці. 

Важливою особливістю українських інвестицій 
в Росії є переважання великих проектів, здійсне-
них ще наприкінці 1990-х – початку 2000-х років. 
Найбільш значущими стали капіталовкладення у 
видобуток вугілля в Кемеровській області. Інший 
приклад – інвестиції українського бізнесу в росій-

Таблиця 4
Галузевий розподіл ПІІ України в економіці Російської Федерації (млн дол. США) [9]

Галузь Обсяги інвестицій 
на 01.01.2013

Частка у повному 
обсязі, %

Обсяги інвестицій 
на 01.10.2013

Частка у повному 
обсязі, %

Всього: 292,5 100,0 360,4 100,0
Фінансова і страхова діяль-
ність 140,7 48,1 203,3 56,4

Промисловість 113,8 38,9 120,8 33,5
т.ч. переробна 113,8 38,9 120,8 33,5
Виробництво харчових про-
дуктів, напоїв 54,9 18,8 51,6 14,3

Металургійне виробництво та 
виробництво готових метале-
вих виробів

31,7 10,8 37,1 10,3

Машинобудування 17,8 6,1 22,5 6,2
Оптова і роздрібна торгівля 17 5,8 16,5 4,6
Виробництво із деревини, ви-
готовлення паперу 9 3,1 9,3 2,6

Таблиця 5
Інвестиції 10 провідних російських нефінансових ТНК на Україні станом на кінець 2011 р. [10, 11]

Компанії Галузі спепіалізаціі
Зарубіжні акти-

ви на кінець 
2011 р., млн дол

Основні дочірні структури 
на Україні

Приблизний 
розмір ПІІ на 
Україні, млн. 

дол

ЛУКОЙЛ нафтогазова 23 317
Одеський НПЗ. мережу автозаправ-
них станцій, ЛУКОР. Карпатнаф-
тохім

1350

Газпром нафтогазова 21051 «Газпром збут Україна» майже немає

Евраз чорна металургія 9 356

Дніпропетровський металургійний 
завод, Дніпрококс, Баглейкокс, 
Дніпродзержинський коксохімічний 
завод, «Суха балка»

2100

Северсталь чорна металургія 8 701 Дніпрометиз 50
ВымпелКом телекомунікації 7 123 Українські радіосистеми, КиївСтар 3000
Система телекомунікації 6151 МТС-Україна, Квазар-Мікро 3300
Мечел чорна металургія 5 768 Мечел сервіс Україна майже немає

РУСАЛ кольорова металургія 4 483 Миколаївський глиноземний завод, 
Запорізький алюмінієвий завод 275

Норильский
никель кольорова металургія 4 166 – –

ТМК чорна металургія 2 383 – –
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ську кондитерську промисловість. Так, корпорація 
«Рошен» в 2001 р. придбала Липецьку фабрику «Лі-
конф», а компанія «Конті» в 2004 р. – Курський 
кондитерський комбінат.

Одним з найстаріших значущих українських ін-
весторів в Росії виступає Приватбанк, який ще в 
1994 р. організував у столиці Москомприватбанк і 
поступово довів його статутний капітал приблизно 
до 50 млн дол.

Остання економічна криза змусила українських 
підприємців серйозно переглянути свої інвестиційні 
плани у бік скорочення. Наприклад, Індустріальний 
союз Донбасу в 2007 р. оголосив про намір вкласти 
220-250 млн дол.. в будівництво «з нуля» велико-
го сталеливарного підприємства в Армавірі. Через 
кризу проект спочатку був заморожений, а в під-
сумку зводиться невеликий металопрокатний завод 
вартістю 10 млн дол. в партнерстві з російською 
групою «Седин».

Перспективним виглядає розширення співробіт-
ництва в галузі НДДКР. Інвестиції в спільні про-
екти відповідають інтересам і можливостям обох 
сторін. Так, в червні 2010р. відбулися: 16-а Між-
народна спеціалізована виставка «Вугілля Росії та 
Майнінг-2010» і 1–а Спеціалізована виставка – яр-
марок «Охорона, безпека праці та життєдіяльності 
– 2010» в Новокузнецьку за участю 485 експонен-
тів з 20 країн (Німеччини, Польщі, Великобританії, 
Іспанії, Франції, Нідерландів, Фінляндії, Канади, 
Австрії, Індії, Норвегії, Південної Африки, Чехії, 
США, Швейцарії, КНР, України, Білорусі, Казах-
стану, РФ) і показали, що російські і українські 
напрацювання в галузі передових технологій під-
земного видобутку вугілля відповідають вимогам 
сучасної модернізації.

Важко говорити про перспективи інвестиційної 
активності з боку російських інвесторів з огляду на 
останні політичні події, але якщо все ж таки в силу 

увійдуть попередні домовленості між президентами 
України та Росії, що мали місце в січні 2014 року, 
то є велика ймовірність, що за результатами цих 
домовленостей російські інвестори захочуть всту-
пити у права власності щодо низки українських 
підприємств. Зараз поки зарано говорити про кон-
кретний перелік об’єктів, але ймовірність подібного 
розвитку ситуації досить висока. Серед можливих 
напрямків – підприємства енергетики, інфраструк-
тура, порти. Виходячи з усіх цих факторів можна 
стверджувати, що кількість приватизованих на кі-
нець 2014 року об’єктів буде значно більшою, ніж 
у минулому році. Масова приватизація дасть змогу 
Україні покрити потребу у фінансових ресурсах, 
для покриття статті про приватизацію, яка складає 
17 млрд. грн. в держбюджеті за 2014 рік.

Висновки. В цілому російсько-українські інвес-
тиційні зв'язки все більше перетворюються на «ву-
лицю з одностороннім рухом» – з Росії. Частково 
це пов'язано з тим, що на Україні досі не сфор-
мувалося «класичних» ТНК. Навпаки, в Росії ін-
вестиції почали здійснювати вже понад 100 ком-
паній, що входять в число провідних вітчизняних 
виробників товарів або послуг. Для них Україна, 
при всіх недоліках її інвестиційного клімату, зали-
шається комфортним полігоном для проходження 
перших стадій закордонної експансії, отримання 
досвіду транскордонного інвестування. Але якщо 
задуматися про перспективи, доводиться визнати, 
що наростаючі дисбаланси у двосторонніх інвести-
ційних, економічних та політичних зв’язах можуть 
негативно позначитися на ставленні українських 
політиків та ділової еліти до подальшого інтегра-
ційного зближення з Росією. Перспективи подаль-
ших досліджень можуть бути пов’язані з оцінкою 
портфельного інвестування країн, співробітництва 
у сфері позиково-інвестиційних відносин, та шляхів 
подолання кризи інвестиційної привабності.
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Постановка проблеми виходить з того, що ре-
гіональні відмінності можуть бути як перева-

гою, так і недоліком. Одним з недоліків є можливість 
бунтів і необхідність їхнього стримування. Конкрет-
на діалектика переваг і недоліків залежить від якос-
ті управління в найширшому сенсі [2]. Термін бунт 
охоплює будь-яке організоване використання сили 
для вчинення відкритої непокори до встановленої 
системи прав власності та/або оподаткування. 

Постановка завдання полягає у розробці пози-
тивної теорії загальної рівноваги бунтів. Відмітною 
рисою цієї теорії є те, що вона трактує бунт і його 
стримування чи придушення як економічні діяль-
ності, що конкурують з виробництвом і споживан-
ням за рідкісні ресурси.

Основні результати розвивають моделі, які ана-
лізують конфлікт про власність і доход в рамках 

загальної економічної рівноваги. Мета цих моде-
лей – віднайти фактори, які визначають розміщен-
ня ресурсів серед продуктивних і привласнюючих 
діяльностей, а також результуючий рівноважний 
розподіл власності та доходу. Прямо визнаємо, що 
конфлікт про контроль власності та доходу харак-
теризує суспільства людей протягом всієї історії 
[3]. Моделювання розміщення ресурсів серед про-
дуктивних і привласнюючих діяльностей виводить 
економічний аналіз за межі традиційної задачі розу-
міння розміщення ресурсів серед різних виробничих 
діяльностей, де твердження для власності та доходу 
вважаються заданими й цілком безпечними [4].

Пропонована теорія побудована на моделях 
конфлікту і бунту [7–15]. Ці моделі, в свою чергу, 
основані на епохальній книзі [16, p. 91–98], де дана 
канонічна модель економічної загальної рівноваги 
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розміщення ресурсів між продуктивними і при-
власнюючими діяльностями, а також на інших важ-
ливих роботах [17–19, 24]. Основоположна ідея всіх 
зазначених робіт у тому, що продуктивні і привлас-
нюючі діяльності є конкуруючими використаннями 
рідкісних ресурсів. Наголошуючи, що бунт і його 
придушення знижують продуктивну діяльність, за-
значені роботи виходять за межі попередніх моде-
лей бунтів [22, 23, 26, 27], які розглядали лише роз-
подільчі наслідки бунтів.

До зазначених робіт можна запропонувати кіль-
ка інновацій і спрощень. Одна з інновацій – явно 
моделювати організацію бунтів, зосереджуючись на 
ролях й рішеннях лідера, який набирає, винагоро-
джує і приводить у дію бунтівників. Інша інновація 
– врахувати ефект пасивної підтримки з боку не-
військових у визначенні потенційного успіху бунтів.

Формальна аналітична модель бунтів має ви-
значати осіб, які приймають рішення в суспільстві, 
зокрема потенційних учасників бунту, а також вка-
зувати цілі таких осіб, наявні в них стратегії, їхні 
обмеження. Обмеження, на які наштовхуються такі 
особи, включають технології як бунту, так і вироб-
ництва.

Наявний лідер, потенційний лідер бунту, селян-
ські чи робітничі сім’ї приймають свої рішення по-
слідовно. Спочатку правитель встановлює податок 
і стратегії внутрішньої безпеки. Далі потенційний 
бунтівний лідер вирішує, організовувати бунт чи 
ні, а також скільки набирати бунтівників. Нарешті, 
селянські чи робітничі сім’ї розподіляють свій час 
серед продуктивних і привласнюючи діяльностей. 
Вони також вирішують, яку пасивну підтримку на-
давати бунту, чи підтримувати бунт взагалі.

Теорія може базуватися на принаймні двох різ-
них підходах щодо природи правителя і його клі-
єнтури. Один підхід у тому, що правитель діє в ко-
лективних інтересах поточних власників землі чи 
капіталу. Ці власники є групою, відмінною від селян 
і робітників, які не мають власності. Альтернатив-
ний підхід у тому, що правитель діє в інтересах па-
разитичного правлячого класу, такого як королів-
ський суд, члени правлячої партії, вйськова еліта. 
Цей підхід використовують в моделях клептократії 
[14, 15], де селяни чи робітники не є частиною прав-
лячого класу, але є джерелом усіх продуктивних 
ресурсів; підхід можна поширити на надання пра-
вителем продуктивних громадських послуг [15].

В обох підходах податкова політика правителя 
визначає доход його клієнтури, які є власниками чи 
правлячим класом. Бунт намагатиметься присвоїти 
доход клієнтури правителя і, мабуть, змістити на-
явного лідера на користь бунтівного лідера. Контр-
бунтівні стратегії, наявні у правителя, включають 
як батіг, так і пряник.

Батіг включає розміщення ресурсів для заходів 
внутрішньої безпеки. У формалізації теорії модель 
зосереджується на розгортанні військових. Функція 
військових – захищати доход клієнтури правите-
ля, стримуючи потенційного бунтівного лідера від 
організації бунту чи протидіючи фактичним бун-
тівникам. Зазначимо, що стратегії правителя в цій 
моделі не включають покарання бунтівників. На 
практиці окремі бунтівники часто можуть легко 
уникати покарання шляхом розчинення в загально-
му населенні, а бунтівний лідер часто може уника-
ти покарання шляхом втечі за кордон.

Військові правителя – це добровольці, набрані із 
селянських або робітничих сімей. Система оплати 
військових має бути такою, щоб компенсувати їм 
вартість їхнього часу в альтернативних діяльнос-
тях.

Пряник правителя є більш тонкою матерією. У 
попередніх моделях бунту пряник набував фор-
ми стратегій, спрямованих на зростання віддачі 
від продуктивних діяльностей, відтак збільшуючи 
альтернативну вартість привласнюючих діяльнос-
тей. Тут ці стратегії не відіграють ролі: вважаємо, 
що правитель може вільно вибирати обсяг ресурсів 
для виділення на заходи внутрішньої безпеки (ска-
жімо, число розгорнутих військових), а сподіваний 
результат бунту є однорідною функцією відношен-
ня бунтівників до числа військових. Тут пряник на-
буває реалістичнішої форми податкової політики і 
політики розподілу доходу, спрямованих на те, щоб 
переконувати невійськових у помилковості пасив-
ної підтримки бунту, – політики, спрямованої на 
„завоювання сердець і думок народу” (за контр-
бунтівними методиками) [5].

Теорія наголошує на стримуючих ефектах як 
податкової політики правителя, так і його політики 
внутрішньої безпеки щодо дій потенційного бунтів-
ного лідера та його прихильників. Щоб висвітлюва-
ти ці різні ефекти, формальна модель припускає, 
що після того, як правитель встановлює свої подат-
кову політику і політику внутрішньої безпеки, ці 
політики не можуть змінюватися. Таке припущення 
не потребує, щоб стратегії правителя були суміс-
ними у часі (хоча розроблені додаткові моделі, які 
враховують зв’язуюче сумісне у часі обмеження на 
стратегії правителя [14, 15]).

Саме роль потенційного бунтівного лідера виріз-
няє дану теорію від існуючих моделей. Теорія рево-
люцій [22, 23] зосереджувалася на революційному 
лідері. У цій теорії лідер (Ленін) приваблює послі-
довників, обіцяє загальні невід’ємні переваги рево-
люції, використовує свою харизму й революційну 
ідеологію, класове розмежування і беззаконня для 
подолання проблеми безбілетника, пов’язаної з 
невід’ємними перевагами.

Оскільки саме активні прибічники лідера рево-
люції користуються її результатами, то ідея Леніна 
щодо професійних революціонерів була суттєвою 
частиною ленінської революційної стратегії. Наступні 
леніністські революційні лідери Мао (Mao), Хо (Ho), 
Кастро (Castro) успішно копіювали цю стратегію у 
Китаї, В’єтнамі, Кубі відповідно. Вивчено, як органі-
зація В’єт Мін (Viet Minh) застосовувала невід’ємні 
переваги для мобілізації в’єтнамських селян [21].

Моделі [7–10] бунтів за прикладом [25] реаліс-
тично припускали, що активні бунтівники можуть 
ізолювати тих, хто не брав участі у бунті, від його 
істотних виграшів. Оскільки соціальні наслідки та-
кож не передбачають приватних виграшів, то те-
орії, які наголошують на виключних приватних 
виграшах, доповнюють теорії, які наголошують на 
невід’ємних соціальних виграшах. Використовую-
чи припущення про виключні виграші, щоб уника-
ти проблеми безбілетника [1, с. 184], моделі [7–15] 
пішли далі, повністю відмовляючись від наявності 
бунтівного лідера: просто припускається, що актив-
ні бунтівники ділять надходження від бунту між 
собою пропорційно до їхніх індивідуальних внесків 
до бунтівних зусиль.

Хоча останнє припущення дозволило розробити 
інтегрований аналіз наслідків розміщення й розпо-
ділу від бунту, моделі [7–10] не пояснили, як втілю-
вався розподіл надходжень від бунту. Можна ска-
зати, що припущення про харизму революційного 
лідера [22] замінюється припущенням, що бунти є 
життєздатними кооперативними ризикованими під-
приємствами.

На відміну від моделі [22], теорія [11] явно роз-
глядає, як організуються бунти, зосереджуючись 
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на ролі лідера бунту, але не вважає, що вирішаль-
ною рисою бунтівного лідера є його харизма. За те-
орією [11], роль бунтівного лідера полягає в орга-
нізації набору, компенсації, розгортання активних 
бунтівників. Іншими словами, бунтівний лідер віді-
грає підприємницьку роль, яку історично припису-
ють Леніну [25].

Потенційний бунтівний лідер діє в інтересах 
клієнтури, яка є групою, що відрізняється від клі-
єнтури наявного правителя. На практиці клієнтура 
бунтівного лідера, напевне, включає його самого та 
вузьке коло родичів/друзів.

Подібно солдатам правителя, активні бунтівни-
ки є добровольцями, набраними з робітничих або 
селянських сімей. Їхні розцінки мають такими, щоб 
компенсувати їм вартість їхнього часу в альтерна-
тивних діяльностях.

Розглянемо бунт як спроби привласнити лише 
поточний доход клієнтури правителя. У такому ви-
падку, як часто видається в реальному житті, бун-
тівники не вирізняються від бандитів або піратів. 
Далі розширимо теорію так, щоб аналізувати бун-
ти, цілями яких є постійна зміна – або перехід прав 
власності і відповідних вимог доходу, або повалення 
правлячого класу.

Формалізуючи цю теорію, для простоти вважає-
мо, що наявний правитель і потенційний бунтівний 
лідер максимізують очікувані багатство та доход 
їхніх відповідних клієнтур, а селянські й робітни-
чі сім’ї максимізують їхні власні сподівані доходи. 
Це припущення означає, що корисність є лінійною 
функцією реалізованого доходу, і не розглядає ухи-
лення від ризику.

Починаючи формальний аналіз, розглянемо рі-
шення селянських або робітничих сімей. Ці сім’ї мо-
жуть залучатися до чотирьох різних діяльностей: 
ринкове виробництво, військова служба, бунт, до-
машнє виробництво. Домашнє виробництво включає 
також відпочинок, вартість корисності якого є части-
ною сімейного доходу. Модель не вирізняє сім’ї, члени 
яких займаються кількома діяльностями, і сім’ї, які 
призначають різних своїх членів на різні діяльності. 
Хоча можна інтерпретувати цю постановку як зви-
чайну модель керівника і підлеглого, можна уявити, 
що справжні сільські й робітничі сім’ї виділяють до-
датні обсяги часу на кожну зазначену діяльність.

Ринкове виробництво і домашнє виробництво 
відрізняються двома аспектами. По-перше, час 
праці на ринкове виробництво має спадну граничну 
продуктивність, мабуть, через те, що ринкове ви-
робництво потребує поєднання праці з обмеженим 
обсягом капіталу чи землі; час праці на домашнє 
виробництво має постійну граничну продуктив-
ність. По-друге, але важливіше, що тільки ринкове 
виробництво підлягає оподаткуванню та/або діста-
ванню земельних чи капітальних рент.

Сподіваний (expected) доход репрезентативної 
сім’ї становить

 HIwSwLtE iS γα +++−= )1(               
,

де L – час праці (labor) на ринкове виробництво, 
)1,0(∈α  та 0>γ  – технологічний параметр ринко-

вого та домашнього виробництва відповідно, 
αL  – 

ринкове виробництво, t – частка ринкового вироб-
ництва, яку відбирає клієнтура правителя, S – час 
на військову службу (soldiering), Sw  – сподівана 
зарплата (wage) на військовій службі, I – час на 
бунт (insurgency), Iw  – сподівана оплата бунтівни-
ків, H – час на домашнє (home) виробництво.

Сім’ї сприймають параметри α , γ  як задані; 
зарплату Sw  встановлює правитель, а оплату Iw  
– бунтівний лідер. За часового обмеження

1=+++ HISL ,                    (1)
репрезентативна сім’я максимізує по L≥0, S≥0, 

I≥0, H≥0 свій доход

HIwSwLtE IS γα +++−= )1( .           (2)
Для лагранжіана цієї задачі

=Λ HIwSwLt IS γα +++− )1( )1(1 HISL −−−−+ λ SL 32 λλ ++ HI 54 λλ ++ ,

де 0≥jλ , 5,,1=j , випишемо необхідні умови 
першого порядку:
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враховуючи )1,0(∈α , ця нерівність означає 
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Крім того, із залежностей (1), (4) випливає не-
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Залежність (4) говорить, що час, виділений на 
ринкове виробництво, зменшується з ростом ставки 
оподаткування t. В силу умови (5) правитель і по-
тенційний бунтівний лідер зіштовхуються з повніс-
тю еластичною пропозицією військових і бунтівни-
ків при сподіваному рівні компенсації γ .

Індексом поточного агрегованого соціально-еко-
номічного добробуту можна вважати обсяг спожи-
вання сім’ї HL γα + . Вважатимемо, що час S та  I 
можуть приносити приватну вартість, але не соці-
ально-економічну.

Коли бунт намагається присвоїти лише поточ-
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ний доход клієнтури правителя, то ціль потенцій-
ного бунтівного лідера – максимізувати сподіваний 
чистий доход своєї клієнтури

IwLtpG I−−= α)1( ,                   (6)
де αLt  – валовий доход клієнтури правителя,  

(1–p) – частка цього доходу, яку бунтівний лідер 
сподівається захопити. Ймовірність p може мати 
неперервний або дискретний розподіл: бунтівний 
лідер з імовірністю (1–p) захоплює весь доход αLt
, а з імовірністю p захоплює нічого. Нехай сподівані 
витрати, пов’язані з організацією бунту, – це лише 
сподівана компенсація бунтівникам.

Припустимо, ймовірність p спадає з ростом спів-
відношення 

S
I :

1
1
+

=
x

p ;                            (7)

сила бунту відносно заходів внутрішньої безпе-
ки правителя визначається

1−= SIx θ                         (8)
де θ  – міра ефективності бунтівників відносно 

військових.
Пропонована модель зосереджується на розмі-

щенні ресурсів серед продуктивних і привласнюючих 
діяльностей, точніше, – на факторах, які визначають 
виділення ресурсів на бунт, на його стримування і 
придушення. Водночас неявно присутні нееконо-
мічні фактори, які допомагають визначати споді-
ваний результат бунту. Припускаючи, що учасники 
максимізують сподіваний доход або багатство, не 
обов’язково моделювати випадкові й ідіосинкратичні 
події, що можуть спричинювати відмінність фактич-
ного результату бунту від сподіваного. Доповнююча 
література [20] аналізує роль соціальної психології 
і випадкових подій для наслідків окремих бунтів. 
Інша доповнюючи література [6] моделює динаміку 
бунтівного конфлікту й розглядає роль у технології 
бунтів таких ресурсів, як озброєння та територіаль-
ний контроль, військові й бунтівники.

Задача потенційного бунтівного лідера – вибра-
ти значення I≥0, яке максимізує величину G. При 
розв’язанні цієї задачі він сприймає значення αLt  
та S як визначені правителем, селянськими чи ро-
бітничими сім’ями за умов

γ=Iw                             (9)
та (7). Ця модель не допускає можливості того, 

що бунтівний лідер може спонукати деяких вій-
ськових правителя до дезертирства.

Розв’язок задачі максимізації функції (6) може 
бути або внутрішнім, що задовольняє I>0 та

γααα −
∂
∂

−=−
∂
∂

−=−
∂
−∂

==
I
pLtw

I
pLtw

I
pLt

Id
Gd

II
)1(0 ,(10)

або кутовим, що задовольняє I=0 та

γα −
∂
∂

−≥
I
pLt0 .                    (11)

Умова (10) говорить, що коли потенційний бун-
тівний лідер обирає додатне значення I (вирішує 
організувати бунт), то граничний внесок бунтівни-
ків у сподіваний чистий доход клієнтури бунтівного 
лідера дорівнює сподіваному рівню компенсації γ
, який вимагають бунтівники. Умова (11) говорить, 
що коли потенційний бунтівний лідер вирішує не 
організовувати бунт (I=0), то граничний внесок бун-
тівників у сподіваний чистий доход клієнтури по-
тенційного бунтівного лідера не перевищує γ .

Крім того, якщо I>0, то розцінки бунтівникам 
мають бути такими, що при будь-якому результаті 
бунту фактичний чистий доход клієнтури бунтів-
ного лідера є невід’ємним. Якщо бунтівний лідер з 
імовірністю (1–p) захоплює весь доход αLt , а з імо-
вірністю p захоплює нічого, то обмеження (9) озна-

чає, що лідер пропонує бунтівникам компенсацію 
на рівні γ , яка виплачується тоді й тільки тоді, 
коли бунт досягає цілі.

З умови (7) випливає
111 )1()1( −−− +=+= SIxp θ ,           (12)

121)1( −−−+−=
∂
∂ SSI

I
p θθ ,               (13)

що врахуємо у співвідношенні (10):

γ
θ

θγ
α

α −
+

=−
∂
∂

−=
− SSI

Lt
I
pLt 21)1(

0 ,  θθγ αLtSSI =+ − 21)1( ,

121 )()1( −− =+ SLtSI γθθ α ,    1])([ 5.011 −= −− SLtSI γθθ α ,

=−=< −−− SSSLtI 115.01])([0 θθγθα =− −−− SSLt 15.05.05.01)( θθγα

SSLt 15.011 ][ −−− −= θθγ α ,                (14)

SLtS αθγθ 122 )( −− < , SLtS ˆ1 =< − αθγ .         (15)
Тоді співвідношення (11) даватиме I=0 при  S≥Ŝ.
У співвідношенні (15) Ŝ – мінімальна кількість 

військових (мінімальні призначення правителя для 
заходів внутрішньої безпеки), необхідна для стри-
мування потенційного бунтівного лідера від органі-
зації бунту. В силу залежності (14) функція  I(•) 
опукла по S1−θ  і зростаюча по 1−γαLt .

Беручи до уваги ймовірність потенційного бунту, 
ціль правителя – максимізувати сподіваний чистий 
доход своєї клієнтури

SwLtpR S−= α ,                   (16)
де p – частка валового доходу, яку ця клієнтура 

сподівається втримувати.
Дана модель не враховує, що бунт може вести 

до руйнування деякого доходу клієнтури правите-
ля. Є загальніший аналіз, що допускає деструктив-
ну хижацьку діяльність [13].

Задача правителя – вибрати значення t≥0 та 
S≥0, що максимізують R. Правитель вважає зада-
ним сподіваний рівень компенсації, який вимагають 
військові; в силу співвідношень (5) і (9) це означає

γ=Sw .                         (17)
Приймаючи свої рішення, правитель бере до 

уваги, які його вибір впливатиме на рішення інших 
учасників.

Розглянемо рішення правителя про кількість S 
військових, яких треба розгортати. Обираючи зна-
чення S, наявний правитель бере до уваги, як його 
рішення впливатиме на вибір значення I потенцій-
ним бунтівним лідером. Нерівність (15) говорить, що 
S<Ŝ означає I>0, а S≥Ŝ означає I=0. У свою чергу, 
I=0 в силу рівнянь (7) і (8) означає p=1, звідки в 
силу залежності (16) функція R(•) є спадною по S.

Для простоти припустимо, що величина Ŝ на-
стільки мала, що при S=Ŝ має місце строга нерів-
ність H>0. В силу залежності (15) звідси випливає, 
що відношення θγ 1−  не має бути занадто великим, 
тобто величина γ  не має бути занадто малою. Отже, 
тоді правитель може розгортати достатньо військо-
вих, щоб стримувати бунт при γ≤Sw  (остання не-
рівність є жорсткішим припущенням, ніж H>0 ).

З рівностей (12), (16) і (17) маємо

γαα −
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Тоді внутрішній максимум R по S досягається при
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та I>0 (S<Ŝ), а кутовий максимум R по S досяга-
ється при S=Ŝ та

γα −
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Умови (18) і (19) говорять: коли правитель оби-
рає значення S<Ŝ, то при цьому значенні граничний 
внесок військових у сподіваний чистий доход клієн-
тури правителя, що складається з безпосереднього 
впливу S на p й опосередкованого впливу S на p 
через вплив S на I, дорівнює сподіваному рівню γ  
компенсації, яку вимагають військові; якщо ж пра-
витель обирає значення S=Ŝ, то зазначений внесок 
перевищує γ .

Крім того, розцінки військовим мають бути та-
кими, що за будь-якого результату бунту чистий 
доход клієнтури правителя має бути невід’ємним. 
Нехай бунтівний лідер захоплює весь доход αLt  з 
імовірністю (1–p) й отримує нульовий доход з імо-
вірністю p. Враховуючи також умову (17), прави-
тель пропонуватиме своїм військовим рівень ком-
пенсації p

γ
 тоді й тільки тоді, коли бунтівному 

лідеру дістається нульовий доход.
Оскільки зі співвідношення (15) при 

2
1

≥θ  ви-
пливає

SLtLtLtS =≥== −

γθ
θ

γθ
θγ

αα
α

4
)2(

4
ˆ 21 ,  (20)

то S=Ŝ при 2
1

<θ . Отже, бунтівники тоді й тіль-
ки тоді не будуть ефективними супроти військових, 
коли правитель розгортає достатньо військових, 
щоб спонукати потенційного бунтівного лідера не 
організовувати бунт. 

Використовуючи рівняння (20) в нерівності (14), 
дістаємо:

SSLtI 15.011 ][0 −−− −=< θθγ α =−= −−−− 115.011 )4(])4()[( γθθγθθγ ααα LtLtLt

=−= −−− 111 )2()2()2( θγθγθ αα LtLt ])2(1[)2( 11 −− − θγθαLt  при 
2
1

>θ ; (21)

0=I  при 
2
1

≤θ .
Рівняння (20) та (21) говорять, що величини S та 

I пропорційні αγ Lt1− .
Користуючись рівняннями (20) і (21) у залеж-

ності (12), знаходимо

11)1( −−+= SIp θ =
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звідки рівноважне значення ймовірності становить 









=
θ2
1,1minp .                     (22)

Останнє говорить, що частка (1–p) валового про-
дукту клієнтури правителя, яку бунтівний лідер 
сподівається захопити, не залежить лише від θ – 
міри ефективності бунтівників відносно військових. 
При 

2
1

≤θ  значення p рівне 1, значення (1–p) ста-
новить 0, а тому бунту немає; при 

2
1

>θ  значення 
(1–p) є ненульовим (і зростаючим по θ), а потенцій-
ний бунтівний лідер організує бунт.

Зазначимо, що в силу рівності (9) зростання γ  
збільшуватиме вартість набору бунтівників, а та-
кож в силу рівності (17) збільшуватиме вартість 
набору військових. Оскільки значення S та I ви-
значаються рівняннями (20) та (21), то відношення 
S
I  у рівності (8) не залежить від γ . Більше того, не 
залежить від γ  також сподіваний рахунок Sγ  ком-
пенсацій для військових. Аналогічно зростання αLt  
збільшуватиме віддачу від набору бунтівників, а та-
кож збільшуватиме віддачу від набору військових, 
але не змінюватиме відношення S

I . Залежність (22) 
показує, що рівноважне значення p не залежить 
від γ  та αLt , коли значення I та S вибираються для 
максимізації сподіваного чистого доходу клієнтури 
бунтівного лідера та клієнтури правителя відповід-
но. Єдиний вплив зміни γ  на сподіваний чистий до-
ход клієнтури правителя може бути шляхом нега-
тивного ефекту γ  на ринкове виробництво αL .

Для завершення аналізу розглянемо рішення 

правителя про вибір частки t ринкової продукції, 
яку відбирає його клієнтура. Вибираючи t, прави-
тель бере до уваги, як його вибір впливатиме на ви-
бір значення L селянськими й робітничими сім’ями. 
Правитель також враховує вплив свого вибору на 
пасивну підтримку, яку бунт отримуватиме від не-
військових. Ступінь пасивної підтримки бунту по-
зитивно відбивається значенням θ, мірою ефек-
тивності бунтівників відносно військових. Ключове 
припущення у тому, що рівень пасивної підтримки 
бунту є обернено пов’язаним з популярністю пра-
вителя, яка, в свою чергу, є зростаючою функцією 
t. Це моделюємо, припускаючи, що
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де 0>φ , 2ln≤zφ ln2:
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У співвідношенні (23) z та ϕ – параметри гли-
бини технології бунту. Параметр z, який при z=t 
дає 2

1
=θ , є індексом такої технології. Для будь-якого 

значення t, зниження z збільшуватиме θ і представ-
лятиме однозначне поліпшення технології бунту з 
перспективи потенційного бунтівного лідера. Пара-
метр ϕ визначає чутливість θ до |ϕ–z|. Зі співвідно-
шення (23) випливає
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Правитель обирає S, щоб максимізувати R при 
даній залежності θ(t). Знайдемо R(t). Використовую-
чи рівняння (20) і (22) у рівності (16), дістаємо:
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≤θ . (26)

Отримані залежності (25) і (26) говорять, що ве-
личина R позитивно пов’язана з αLt  й негативно 
пов’язана з θ.

Використаємо співвідношення (4) та (24) у за-
лежностях (25) і (26):
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звідки теж отримуємо умову (27) оптимального 

рішення правителя, звідки
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Останнє означає, що в рівновазі частка ринкової 
продукції, яку забирає клієнтура правителя, нега-
тивно пов’язана з параметрами α та ϕ. Якщо ϕ→0, 
то t→1–α для максимізації 

αLt  при даному відгуку 
селянських або робітничих сімей до t. Водночас при 
ϕ>0 правитель обирає t<1–α, щоб невійськові не на-
давали пасивну підтримку бунту.

Рівняння (28) означає, що при достатньо малих 
α, ϕ, z правитель встановлює t>z з наслідком 2

1
>θ . 

Тоді потенційний бунтівний лідер обирає органі-
зацію бунту, а в силу залежності (22) рівноважне 
значення p становить 1

2
1

<
θ . Використання рівності 

(28) у співвідношенні (23) показує, що при цьому 
рівноважне значення θ є негативно пов’язаним з α 
та z; це значення є також негативно пов’язаним з 
ϕ при значеннях t, значно більших z. Рівняння (28) 
також означає, що при достатньо великих α, ϕ, z 
правитель не вибирає t>z, звідки 

2
1

≤θ  в силу спів-
відношення (23). Тоді для потенційного бунтівного 
лідера невигідно організовувати бунт, звідки рівно-
важне значення p становить 1.

З умови (5) випливають рівноважні значення 
S=0=I, що в силу рівностей (1) і (2) дає рівноваж-

ний доход селянських і робітничих сімей

)1()1( LLtE −+−= γα .                (29)
Враховуючи також співвідношення (22) і (23) у 

рівності (6), отримуємо рівноважний сподіваний до-
ход бунтівного лідера
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Враховуючи співвідношення (22) у рівності (16), 
дістаємо для zt >  рівноважний сподіваний доход 
клієнтури правителя

θ

α
α

2
LtSwLtpR S =−= .            (31)

Чим менша величина z, тим краща технологія 
бунту; чим більша величина ϕ, тим чутливіша па-
сивна підтримка до частки ринкової продукції, яку 
забирає клієнтура правителя.

В силу залежності (29) величина E негативно 
пов’язана зі значенням t, яке, в свою чергу, нега-
тивно пов’язане з ϕ в силу рівняння (28). Тому вели-
чина E позитивно пов’язана зі значенням ϕ. В силу 
залежності (31) величина R негативно пов’язана зі 
значенням θ, яке, в свою чергу, негативно пов’язане 
із z. Тому величина R позитивно пов’язана зі зна-
ченням z, зокрема за відсутності бунту, бо стри-
мування бунту потребує від правителя розгортати 
кількість Ŝ військових, пропорційну θ в силу рівно-
сті (15). В силу залежності (30) величина G негатив-
но пов’язана зі значенням z<t.

Висновки полягають у можливості передбачати 
й моделювати бунти, виходячи з економічних ін-
тересів всіх учасників економіки. Моделювання по-
требує оцінювання ряду параметрів, які характери-
зують оподаткування, виробництво, стримування, 
законність і правопорядок, захист прав власності.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БУНТОВ

Аннотация
В экономической теории бунтов лицами, принимающими решения, являются имеющийся правитель, потенциальный 
лидер бунта, большое количество крестьянских или рабочих семей. Различаем бунты, стремящиеся только присвоить 
текущий доход, и революции, стремящиеся совершить постоянное изменение в распределении дохода через при-
своение суверенной власти. Покажем, как технология бунта определяет наличие бунта, размещение ресурсов среди 
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Summary
In the economic theory of insurrections, decision makers are an incumbent ruler, a potential insurgent leader, a large 
amount of peasant or worker families. Distinguish insurrections, which only attempt to appropriate current income, and 
revolutions, which attempt to realize a permanent change of income distribution via capture of sovereign power. Show 
how the technology of insurrection determines presence of an insurrection, the resource allocation among productive 
activities, the soldiery, the insurgency, the probable outcome of an insurrection.
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ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ  
В СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

Досліджено зміни індексу розвитку людського потенціалу України за період незалежності. Проаналізовано динаміку 
цих змін на фоні сусідніх країн. Досліджено окремі складові індексу розвитку людського потенціалу України.
Ключові слова: Індекс розвитку людського потенціалу України, тривалість життя, ВВП на душу населення, якість 
освіти.

Постановка проблеми. Вивчення проблеми 
розвитку людського потенціалу є актуальним 

через те, що він демонструє не лише економічні по-
казники, а і місце людини в суспільстві, рівень її 
свободи, освіти, дотримання фундаментальних прав. 
Дослідження зміни людського розвитку України до-
зволяє оцінити зміни, що відбуваються в Україн-
ському суспільстві та економіці від здобуття неза-
лежності до сьогодення. Важливим є те, що після 
розпаду СРСР новоутворені республіки перебували 
в стані кризи і різкого падіння виробництва, соціаль-
ної депресії і болісної перебудови. Деякі з цих країн 
і досі не досягли тогочасного рівня розвитку.

Постановка завдання. Дослідити зміни індексу 
людського потенціалу України в період незалеж-

ності, проаналізувати ці зміни на фоні змін в сусід-
ніх країнах, проаналізувати окремі складові індек-
су розвитку людського потенціалу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
гулярні дослідження проблеми людського розвитку 
проводять такі міжнародні організації, як Організація 
Об’єднаних націй в контексті Програми розвитку ООН 
та Міжнародний Банк реконструкції та розвитку. До-
слідженням людського розвитку України займається 
Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи. Член АН України Е. Лібанова та про-
фесор О. Власюк запровадили національні недотики 
вимірювання людського розвитку в Україні.

Глобальна концепція людського розвитку істо-
рично й логічно виникла на базі теорії людського 

© Горда Д.Ю., Чемерисова К.Є., 2014
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капіталу й стала одним з найкращих досягнень 
людської цивілізації. На відміну від теорії люд-
ського капіталу, яка доводить економічну доціль-
ність удосконалення людини саме як чинника ви-
робництва, концепція людського розвитку виходить 
з первинної самоцінності розвитку людини, з того, 
що виробництво існує заради розвитку людей, а не 
люди – заради розвитку виробництва. Гуманітарна, 
філософська концепція людського розвитку ґрунту-
ється на соціально-економічних показниках, а за-
пропонований Програмою розвитку ООН (ПРООН) 
індекс людського розвитку визнаний у всьому світі 
як інтегральний показник стану соціально-еконо-
мічного розвитку країни, що відображає доскона-
лість соціально-трудових відносин.

Найвідомішим інтегральним показником, на осно-
ві якого здійснюються міжнародні порівняння люд-
ського розвитку є індекс людського розвитку (ІЛР), 
який ще називають індекс розвитку людського по-
тенціалу (ІРЛП). Методика його розрахунку розро-
блена фахівцями Програми розвитку ООН. При його 
побудові використано наступні показники [2]:

– середня очікувана тривалість життя при на-
родженні;

– рівень грамотності дорослого населення та за-
гальний коефіцієнт тих, що навчається в початко-
вих, середніх та вищих навчальних закладах;

– валовий внутрішній продукт (ВВП) в розра-
хунку на одну особу у доларах США за паритетом 
купівельної спроможності (ПКС).

Вимір довголіття відображає можливість людей 
прожити тривале й здорове життя. Хоча прямого 
зв’язку між довголіттям і здоров’ям населення не-
має (наприклад, нерідко молоді та здорові люди ги-
нуть у військових конфліктах, а хронічно хворі з 
допомогою медицини живуть довго), однак будь-яке 
продовження життя в загальному випадку бажане 
для людей. Значення продовження життя полягає у 
загальній переконаності у тому, що тривале життя 
цінне як саме по собі, так і з огляду на різні не-
прямі переваги, тісно пов’язані з більшою трива-
лістю життя, наприклад, з огляду на можливість 
більше скористатися перевагами освіти, високого 
рівня життя і т. ін. Виміром довголіття обрано по-
казник середньої очікуваної тривалості життя при 
народженні. Це один з найпоширеніших показників 
міжнародної статистики. Він розраховується май-
же для всіх країн за зіставною методикою і вира-
жається, як правило, в роках. Середня очікувана 
тривалість життя при народженні характеризує 
середній показник тривалості життя стосовно но-
вонароджених у даному році, якщо б їм довелося 
прожити все життя в умовах даної інтенсивності 
смертності.

Показник освіченості також важливий не лише 
сам по собі. Цей вимір людського розвитку відобра-
жає можливості людей набувати знання і здібності 
для повноправної та багатогранної участі в житті 
сучасного суспільства та значимого особистого вне-
ску в це життя. У сучасних умовах цінність осві-
ченості є особливо високою і дедалі зростає у міру 
розвитку науково-технічної революції та інтелек-
туалізації праці. Особливістю цього показника є те, 
що він складається з двох компонентів: досягнутого 
рівня грамотності дорослого населення та сукуп-
ної частки учнів у загальній чисельності населення 
відповідного віку. У кінцевому рахунку зазначені 
складові показника освіченості беруться з ваговими 
коефіцієнтами. При побудові цього показника ви-
ходять з того, що грамотність є необхідною переду-
мовою здобуття освіти, першим кроком навчання, 
і тому міра грамотності (частка грамотних у за-

гальній чисельності населення, старшого за 15 ро-
ків) має бути важливішим серед показників даного 
виміру людського розвитку, тому більша вага (2/3) 
надається досягнутому рівню грамотності доросло-
го населення. Щодо економічно розвинутих країн, 
то рівень грамотності – лише мінімальна характе-
ристика освіченості населення. Тому цей показник 
у межах того самого виміру освіченості доповнено 
показником сукупної частки учнів (сукупного ва-
лового контингенту учнів, або повноти охоплення 
навчанням). Цій другій складовій показника рівня 
освіченості надається менша вага (1/3). Сукупна 
частка учнів розраховується як відношення загаль-
ної чисельності людей, які розпочали навчання на 
всіх рівнях (від початкової школи аж до післяди-
пломної освіти) впродовж даного року до загальної 
чисельності населення відповідного віку. Межі цьо-
го віку звичайно беруться від 5 до 24 років, але в 
конкретному випадку можуть залежати від країни.

Для принаймні часткового згладжування супер-
ечностей ВВП на душу населення як показника 
людського розвитку використовуються певні мето-
дичні прийоми. По-перше, ВВП на душу населення 
перераховується в міжнародну валюту (на практи-
ці – долар США) не за офіційним обмінним курсом, 
а за паритетом купівельної спроможності, який ви-
значається кількістю одиниць національної валюти, 
необхідною для придбання певного «кошика» това-
рів і послуг, аналогічного тому, який можна купити 
на 1 долар у США. По-друге, для врахування спад-
ної корисності доходу, що зростає, використовуєть-
ся процедура нормування ВВП за десятковим ло-
гарифмом. У такому розрахунку будь-який приріст 
доходу дисконтується, однак має певну цінність, а 
зменшення граничної корисності відображається 
специфікою самої логарифмічної функції [1].

Такий перелік показників дозволяє оцінити роз-
виток країни за можливістю населення реалізувати 
три головні цілі людського розвиту: прожити довге 
та здорове життя; отримати знання та реалізувати 
власні здібності; мати гідний рівень життя та за-
безпечувати свої фізіологічні, соціальні та духовні 
потреби [2].

Розрахунок ІЛР здійснюється за формулою:

3
ввпотж ІІІ

ІЛР
++

=  ,

де I
тж

 – індекс тривалості життя;
I
о
 – індекс рівня освіченості;

I
ввп

 – індекс ВВП на душу населення.
Після того, як значення ІЛР розраховані, здій-

снюється ранжирування країн за цим показником. 
Після цього країни розбиваються на три групи [3]:

– країни з високим рівнем людського розвитку – 
для яких ІЛР > 0,8;

– країни з середнім рівнем людського розвитку 
– для яких 0,5 < ІЛР < 0,8;

– країни з низьким рівнем людського розвитку 
– для яких ІЛР < 0,5.

Інколи ще виділяють країни з дуже високим рів-
нем розвитку ІЛР (ІЛР > 0,8), тоді країни з індексом 
0,7 – 0,8 відносять до країн з високим ІЛР [4].

Щоб оцінити рівень розвитку людського по-
тенціалу в світовому контексті слід дослідити його 
зміни від 1990 року до сьогодення. Динаміка зміни 
індексу людського розвитку України наведено в та-
блиці 1 [4].

На момент набуття Україною незалежності, ін-
декс людського розвитку був вищий, а ніж європей-
ський та центральноазійський (0,714 проти 0,701), а 
на даний час він нижчий на 0,31 (0,740 проти 0,771).

Незважаючи на відносний ріст індексів у 2009-
1012 роках, динаміка рейтингу навпаки погірши-
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лася. У 2010 році Україні належала 69-та позиція, 
у 2011 – 76-та з показником 0,737, а в 2012 – 78-ма 
з показником 0,740. За критеріями досліджувано-
го індексу в України найкращий стан з освітою 
та грамотністю – 0,860 (29 місце у світі), помітно 
гірший зі здоров’ям та довголіттям – 0,760, а най-
гірший стан з рівнем життя (економічним розви-
тком) – 0,615.

Таблиця 1
Динаміка змін ІЛР України з 1990 до 2012 року

Рік ІЛР України
1990 0, 714
2000 0, 673
2005 0, 718
2007 0, 732
2010 0, 733
2011 0, 737
2012 0, 740

Після розпаду СРСР, його республіки отримали 
власну економіку, якій державні керманичі мали 
дати раду, та в нашій країні з 1990 по 2000 рік 
відбулися деструктивні економічні та процеси, які 
негативно відбилися на показниках індексу розви-
тку людського потенціалу. Як бачимо він за 10 ро-
ків обвалився (з показника 0,714 до 0,673), «пере-
будова», інфляції, розрив міжгалузевих зв’язків, 
спад промислового виробництва та безробіття в 
статистичних показниках чітко дали про себе зна-
ти. Дане десятиріччя з числа усіх пострадянських 
республік наша країна пережила найбільш боліс-
но. Литва та Росія мали однакові стартові позиції 
(0,732 та 0,730 відповідно), та модель управління 
державою обрана прибалтами в якісному плані 
кардинально відрізнялася від України та Росії, що 
відразу позначилося на індексі людського розви-
тку, який навпаки зріс за перше десятиліття до 
0,756, а за наступні 5 років до 0,802, Литва пере-
тнула межу категорії дуже високого індексу роз-
витку людського потенціалу.

Грузія та Білорусія за звітом ПРООН також 
прогресують, остання зробила значний стрибок з 
2005 до 2012 року, з показника 0,730 до 0,793, при 
чому криза 2009 року на економіці Білорусі не по-
значилася, а до дуже високого показника ІРЛП Бі-
лорусії зважаючи на динаміку розвитку залишило-
ся практично 2 роки.

Згідно з «Доповіддю про людський розвиток – 

2013» ПРО ООН, п’ятірка лідерів за досліджува-
ним індексом сформувалася у складі Норвегії – 
0,955, Австралії – 0,938, США – 0,937, Нідерландів 
– 0,921 та Німеччини – 0,920, а найгірші показники 
належать Нігер та Демократичній республіці Кон-
го по 0,304. Україні дісталося 78 місце, яке вона 
розділила з Македонією, випередила нас Перу 
з індексом 0,741, а позаду з числа країн Європи 
лишилися лише Молдова та Боснія і Герцеговина 
з індексами 0,660 та 0,735 відповідно. Щодо рес-
публік колишнього СРСР, то найкращі показники 
в прибалтійських країнах, які є членами ЄС, на 
приклад в Естонії він становить 0,848, не з членів 
ЄС найкращий індекс належить Білорусії – 0,793, 
найгірші показники у Таджикистану та Киргизії 
по 0,622.

Найвищий показник України – рівень освіти за-
вжди позитивно впливав на імідж країни, адже за 
світовим рейтингом грамотності ми знаходимося на 
29 місці. Після здобуття незалежності Україні діс-
талась потужна освітня база, яка вважалась однією 
з найдосконаліших у світі, але в останні роки від-
бувається поступова втрата Україною позицій за 
індексом рівня освіченості. Станом на 2013 рік не 
все населення України шкільного віку має доступ 
до середньої освіти, скорочується кількість сту-
дентів ВНЗ та якість освіти. Економічні показники, 
які визначають рівень життя населення, негативно 
позначаються на індексі розвитку людського по-
тенціалу, відкидаючи нашу державу в рейтингу до 
середньостатистичних показників латиноамерикан-
ських держав.

Висновки з проведеного дослідження. Зважа-
ючи на негативну динаміку рейтингу серед країн 
світу за досліджуваним індексом (2010 – 69 місце, 
2012 -78 місце), стає зрозумілим, що за умови по-
гіршення якості освіти, збереження сучасного стану 
економіки та медицини – наша країна географіч-
но знаходячись в Європі надалі поступатиметься 
у світових рейтингах країнам з менш розвинених 
частин світу [4].

Отже, серед країн світу Україна займає посе-
редні місця за рівнем розвитку людського потенці-
алу, а серед країн Європи одне з останніх. В 2005 
році Україна досягла рівня розвитку 1990 року за 
ІЛР, після чого їй було офіційно надано статус кра-
їни з ринковою економікою. Незважаючи на те, що 
ІЛР України починаючи з 2000 року зростає, вона 
все одно втрачає свої позиції в рейтингу, що свід-
чить про недостатню швидкість економічного і со-
ціального розвитку України на світовому фоні.
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Стаття присвячена дослідженню питання ведення обліку товарних знаків для цілей корпоративного бізнесу. У статті 
розглянуто актуальні питання організації обліку товарних знаків. Визначено проблемні аспекти законодавчого регу-
лювання обліку торгових марок та запропоновано шляхи усунення виявлених проблем.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання стрімко зростає потреба під-

приємств у використанні знаків для товарів і послуг. 
І це не дивно, адже зростання ролі торгової марки 
пов’язано з величезними перевагами, якими вона за-
безпечує бізнес. Це і збільшення обсягів реалізації 
та, відповідно, доходів від продажу, і можливість ко-
мерціалізації прав на торгову марку за рахунок ви-
дачі ліцензій і франшиз. Наявність власної торгової 
марки покращує ділову репутацію суб’єкта господар-
ської діяльності, сприяє зростанню його інвестицій-
ної привабливості. Загалом, використання товарних 
знаків значно впливає на конкурентоспроможність 
бізнесу. Незважаючи на зазначені переваги та поши-
рене використання торгових марок, чинним законо-
давством не достатньо врегульовано ведення обліку 
таких об’єктів. Особливо гострою є проблема обліку 
витрат на створення товарних знаків та можливості 
їх капіталізації. Також, у положеннях вітчизняного 
законодавства існує чимало суперечностей відносно 
методики ведення обліку торгових марок.

Наявність невизначеностей в обліку товарних 
знаків спонукає вітчизняних та зарубіжних вчених 
до дослідження даного питання. Так, методологічні 
засади обліку нематеріальних активів досліджу-
вали М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Гераси-
мович, С. Ф. Голов, Н.І. Дорош, Є.В. Калюга, В.М. 
Пархоменко, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко. 
Варто зазначити, що облік торгової марки окремо 
від нематеріальних активів практично не розгля-
дається вітчизняними вченими. Таке узагальнене 
дослідження щодо ведення обліку нематеріальних 
активів не завжди є доцільним, адже товарні знаки 
мають певні особливості, які необхідно врахувати. 
Тому питання обліку товарних знаків є актуальним, 
а отже й зростає необхідність його дослідження.

Постановка завдання. На основі вище викладе-
ного можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні актуальних проблем об-
ліку товарних знаків, виявленні причин не відо-
браження вітчизняними підприємствами витрат на 
створення торгових марок у складі нематеріальних 
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активів, визначенні обумовлених ними наслідків та 
обґрунтуванні необхідності для бізнесу капіталіза-
ції таких витрат з метою розробки рекомендацій 
щодо вдосконалення організації та ведення обліку 
товарних знаків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
зважаючи на поширене використання торгових 
марок у діяльності підприємств, існує чимало пи-
тань та суперечливих положень щодо ведення об-
ліку торгових марок (товарних знаків). Як в П(с)
БО 8 «Нематеріальні активи» [1], так і в МСБО 38 
«Нематеріальні активи» [2] поняття «торгова мар-
ка», «товарний знак» та «знак для товарів і послуг» 
використовуються як синоніми. Наявність торгової 
марки на балансі підприємства є його перевагою в 
умовах ринкових відносин, забезпечує конкуренто-
спроможність та дозволяє отримувати більший рі-
вень прибутку.

Товарний знак є об’єктом права інтелектуальної 
власності, а отже й обліковується у складі нема-
теріальних активів підприємства. Будь-яке підпри-
ємство може розробити торгову марку самостійно, 
доручити це завдання спеціалізованій компанії, або 
придбати право користування чи виключні права 
на торгову марку. Виключне право користування і 
розпорядження торговою маркою надає Свідоцтво. 
Цінність виняткових прав полягає в забезпеченні 
власника перевагами в бізнесі: зростання попиту на 
продукцію, можливість завоювання більшої частки 
ринку, використання значної доданої вартості при 
ціноутворенні, що забезпечує високий рівень при-
бутку.

В Україні відносини, що виникають у зв’язку з 
придбанням та здійснюванням права власності на 
товарний знак, регулюються законом «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» [3]. Питання 
бухгалтерського обліку товарних знаків (торгових 
марок) в Україні регламентується Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематері-
альні активи» (П(с)БО 8) та Податковим кодексом 
України [4]. Відповідно до п. 5 П(с)БО 8 «Нематері-
альні активи» [1] права на торговую марку (знаки 
для товарів і послуг) належать до об’єктів нема-
теріальних активів. Але відповідно до п. 9 цього ж 
Положення витрати на створення торгових марок 
не визнаються нематеріальними активами, а відо-
бражаються в складі витрат відповідного звітного 
періоду. Передумовою для визнання таких витрат 
є те, що при створенні торгової марки самостій-
но підприємство не може достовірно визначити її 
вартість. Такий підхід визначається і в МСБО 38 
«Нематеріальні активи» [2]. Тобто, з метою відобра-
ження в обліку торгових марок розрізняють такі 
підходи як капіталізація витрат на створення то-
варних знаків, відображення вартості торговельної 
марки у складі витрат звітного періоду.

Для відображення в обліку прав на знаки для 
товарів і послуг повинні виконуватися такі умови: 
можливість ідентифікації об’єкта, його вартісної 
оцінки, використання в господарській діяльності 
з метою одержання економічної вигоди протягом 
терміну більше одного року та наявність первин-
ного документу, свідоцтва, що є підставою для за-
рахування на баланс знаку для товарів та послуг. 
При зарахуванні на баланс торгової марки вико-
ристовується підхід фактичної собівартості. Тобто, 
при дотриманні вище зазначених умов, витрати 
на створення товарного знаку можуть бути вклю-
чені до первісної вартості нематеріальних активів. 
Враховуючи діючі ціни, можна зазначити, що у 
випадку створення торгових знаків власними си-
лами підприємство понесе значні витрати, які до-

цільно капіталізувати. А оскільки об’єктом обліку є 
право власності на торгову марку, то, звичайно ж, 
необхідно отримати Свідоцтво, плата за яке також 
складає первісну вартість торгової марки.

Відповідно до п. 10 та п. 11 П(с)БО 8 [1] нема-
теріальні активи зараховуються на баланс підпри-
ємства за первісною вартістю, що складається з 
вартості придбання, мита, суми непрямих податків, 
які не підлягають відшкодуванню, інших витрати, 
безпосередньо пов'язаних зі створенням нематері-
альних активів і доведенням до стану, в якому вони 
придатні для використання за призначенням.

Відповідно до п. 17 П(с)БО 8 «Нематеріальні 
активи» [1], до первісної вартості нематеріально-
го активу, створеного підприємством самостійно, 
належать: прямі витрати на оплату праці, прямі 
матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо 
пов'язані з його створенням та приведенням до ста-
ну придатності для використання за призначенням, 
зокрема оплата реєстрації юридичного права, що 
означає право на придбані комерційні позначення.

Під час створення та реєстрації права на знак 
для товарів та послуг підприємство не має права 
капіталізувати витрати у бухгалтерському облі-
ку. В П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» [1] витрати 
на самостійне створення (дослідження й розробку) 
торгової марки не визнаються нематеріальним ак-
тивом, а підлягають списанню на витрати звітного 
періоду. В п. 63 та п. 64 МСБО 38 «Нематеріальні 
активи» [2] це також передбачено, оскільки витрати 
на створення торгової марки неможливо відрізнити 
від витрат на розвиток бізнесу в цілому. Витрати на 
рекламу торгової марки, що сприяють її популяри-
зації по суті є суттєвою складовою її вартості і було 
б доцільно капіталізувати такі витрати за умови 
наявності первинного документу, що підтверджує 
факт одержання рекламних послуг.

Оскільки витрати на придбання прав на товарні 
знаки визнаються нематеріальними активами під-
приємства, відповідно до п. 11 П(с)БО 8 «Нематері-
альні активи» [1], слід зазначити вимогу – набуття 
майнових прав. Тобто, якщо підприємство набуває 
майнового авторського права, що зазначено в дого-
ворі, то такі витрати можна капіталізувати і відне-
сти до складу нематеріальних активів.

Розрізняють договори франчайзингу, комерцій-
ної концесії та ліцензійний договір. Як правило, 
умовами таких договорів передбачено, що за ко-
ристування або за надання права на користування 
нематеріальними активами користувач сплачує ро-
ялті. Але якщо він отримує об’єкт у володіння чи 
розпорядження, то в обліку таку операцію доцільно 
відобразити як придбання нематеріальних активів. 
Отже, бухгалтеру потрібно бути уважним і враху-
вати умови договору.

Тому, для уникнення складнощів рекоменду-
ється оформляти не договір франчайзингу, а, на-
приклад, договір про передачу прав власності на 
відповідний об’єкт. Адже об’єктом обліку є не сама 
торгова марка, а права на неї. З цієї точки зору 
й передбачено в П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» 
[1], що витрати на створення торгової марки від-
носяться до витрат звітного періоду. Адже можна 
створити торгову марку й не зареєструвати права 
на неї. Тому, доцільно було б зазначати понесені 
у звітному періоді витрати на створення торгової 
марки у окремій відомості та первинні документи, 
що підтверджують факт їх виникнення, з метою 
подальшої їх капіталізації після отримання Сві-
доцтва. Свідоцтво про реєстрацію засвідчує право 
власності на торгову марку підприємства. Право 
власності як в бухгалтерському, так і в податково-
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му обліку підлягає амортизації. Згідно з п.5.3 закону 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
[3] термін дії свідоцтва становить десять років від 
дати подачі заявки й триває щоразу на десять років 
за клопотанням власника свідоцтва протягом кож-
ного десятого року дії прав.

Відповідно до п. 139.1.5 Податкового кодексу 
України [4] витрати пов’язані з придбанням (ви-
готовленням) нематеріальних активів, підлягають 
амортизації. А в п. 14.1.19 Податкового кодексу 
України [4] вказано, що самостійно розроблена тор-
гова марка зараховується за первісною вартістю за 
вирахуванням ліквідаційної вартості. Тобто, норма-
ми Податкового кодексу України передбачено на-
рахування амортизації на самостійно створені не-
матеріальні активи в т.ч. і на права на знаки для 
товарів і послуг. Відповідно до п. 14.1.120 Податково-
го кодексу України [4] вказано, що нематеріальним 
активом є право власності на результати інтелек-
туальної діяльності, а також інші аналогічні права, 
визнані об’єктом права інтелектуальної власності. 
А розробка товарного знаку підприємством і є ре-
зультатом інтелектуальної діяльності працівників 
даного підприємства. Тобто, в податковому обліку 
товарний знак відображають в складі нематеріаль-
них активів із подальшим нарахуванням амортиза-
ції. Отже, доцільно привести норми П(с)БО 8 «Не-
матеріальні активи» до норм Податкового кодексу 
України.

Відповідно до п. 145.1.1 Податкового кодексу 
України [4] права на торгову марку відносяться 
до третьої групи нематеріальних активів. Нараху-
вання амортизації здійснюється протягом строку 
дії Свідоцтва чи іншого документу, і складає де-
сять років. Проте існує думка, що цей термін може 
бути знижено на декілька місяців у зв’язку із тим, 
що від дати подання заявки на реєстрацію до дати 
одержання Свідоцтва може пройти більше року, 
а використовувати товарний знак можна навіть з 
дати подання заявки без наявності Свідоцтва. Про-
те, зараховувати на баланс право на знак для то-
варів і послуг можна лише на підставі одержаного 
Свідоцтва, яке починає діяти вже від дати подання 
заявки.

Виходячи з вище вказаного, постає питання: з 
якої дати нараховувати амортизацію? Оскільки іс-
нує можливість не отримання Свідоцтва, яке є пер-
винним документом в обліку і засвідчує відповідні 
права, то логічно, що нарахування амортизації тор-
гової марки повинно починатись після зарахування 
її на баланс. А оскільки Свідоцтво почало діяти з 
моменту подання заявки, термін амортизації можна 
встановити не десять років, а зменшивши на пері-
од, що пройшов від дати подання заявки до дати 
отримання Свідоцтва.

В п. 25 П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» [1] 
вказано, що нематеріальні активи з невизначеним 
строком корисного використання не амортизуються. 
До них відносяться активи, за якими підприємство 
не визначило обмеження строку, протягом якого 
очікується збільшення грошових коштів (чи їх ек-
вівалентів) від використання таких нематеріальних 
активів. Для товарних знаків встановити остаточ-
ний термін корисного використання майже не мож-
ливо. Оскільки підприємство самостійно встановлює 
строк корисного використання нематеріальних ак-
тивів, виникає питання, в яких випадках можна не 
амортизувати права на знаки для товарів і послуг 
підприємства в складі нематеріальних активів.

Звичайно, якщо в договорі на придбання прав 
користування торговими марками зазначено термін 
дії договору, то термін корисного використання тор-

гової марки буде аналогічний йому. Невизначеним 
термін може бути у випадку, коли підприємством 
було укладено договір на безстрокове використання 
торгової марки. Проте, слід врахувати, що аморти-
зація нематеріальних активів відповідно до П(с)БО 
8 «Нематеріальні активи» [1] повинна нараховува-
тися протягом терміну, що не перевищує двадцять 
років.

Та чи доцільно так узагальнювати вимоги до не-
матеріальних активів? Можливо, аналогічно обліку 
гудвілу, взагалі не потрібно амортизувати витрати 
на придбання (створення) торгової марки? Адже у 
випадку повного зносу таких нематеріальних ак-
тивів доцільно їх списати, але ж після закінчення 
терміну дії Свідоцтва використання торгової марки 
не припиняється, підприємство має змогу й надалі 
отримувати економічні вигоди, продовживши тер-
мін дії Свідоцтва.

Виникає наступне питання: чи доцільно спису-
вати витрати на продовження терміну дії Свідоцтва 
на витрати звітного періоду? Економічно доцільно 
капіталізувати понесені витрати у зв’язку із ви-
никненням нового терміну корисного використання 
об’єкту в десять років, що по суті нагадує модерні-
зацію нематеріальних активів. Це дозволить відо-
бразити в обліку наявність товарного знаку у складі 
нематеріальних активів, можливість його подаль-
шого використання з нарахуванням амортизації.

Окрім вищезазначених проблем обліку товарних 
знаків в складі нематеріальних активів існує пи-
тання щодо визначення їх вартісної оцінки з ме-
тою зарахування на баланс. В багатьох підручниках 
вказано, що вартість нематеріальних активів для 
зарахування на баланс повинна бути «значною». 
Наприклад, для зарахування основних засобів на 
баланс підприємства Податковим кодексом перед-
бачена вартісна межа в 2500 грн. Аналогічного по-
казника для нематеріальних активів у нормах чин-
ного законодавства не встановлено, хоча чимало 
науковців приписує цей критерій і до нематеріаль-
них активів, проводячи аналогію з основними засо-
бами.

На практиці зазвичай, якщо сума витрат на 
придбання (створення) товарного знаку є незна-
чною на погляд бухгалтера, то понесені витрати за-
раховують до складу витрат того звітного періоду, 
в якому вони виникли. В такому випадку відбува-
ється заниження вартості активів підприємства, з 
одного боку, та зростання сум поточних витрат, з 
іншого боку, що веде до викривлення даних бух-
галтерського обліку і, відповідно, даних, переданих 
користувачам фінансової звітності.

Враховуючи те, що на більшості вітчизняних 
підприємств бухгалтери не відображають права на 
торгові марки в обліку, керуючись особистими по-
глядами та використовуючи недосконалість чинно-
го законодавства, доцільно встановити мінімальну 
вартісну ознаку, у випадку перевищення якої не-
матеріальний актив обов’язково повинен бути зара-
хованим до складу балансу підприємства за умови 
дотримання всіх інших критеріїв визнання об’єкту 
нематеріальним активом. Це полегшить роботу бух-
галтера та знизить можливі ризики користувачів 
фінансової звітності під час прийняття рішень.

Недосконалість чинного законодавства дає змогу 
бухгалтеру на свій розсуд визнавати суми понесе-
них витрат на товарні знаки у складі нематеріаль-
них активів або у складі витрат звітного періоду. 
Капіталізація нематеріальних активів дозволяє 
підвищити інвестиційну привабливість фірми, а от 
віднесення витрат на одержання торгової марки до 
складу роялті чи у складі паушальних платежів 
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здійснюється з метою зменшення суми оподаткова-
ного прибутку у фінансовій звітності.

Висновки з проведеного дослідження. Головною 
причиною неврахування торговельної марки в облі-
ку вітчизняних підприємств є недосконалість нор-
мативно-законодавчої бази обліку товарних знаків 
у складі нематеріальних активів. Це призводить до 
труднощів ведення обліку, до неповного відобра-
ження даних у фінансовій звітності та неможливос-
ті якісного управління бізнесом.

В результаті проведеного дослідження встанов-
лено, що облік надходження торгових марок, чи 
шляхом створення, чи шляхом придбання, повинен 
вестися аналогічно норм, встановлених до немате-
ріальних активів вцілому. Особливого регламенту-
вання потребує питання ведення обліку товарних 

знаків у складі нематеріальних активів в частині 
нарахування амортизації та встановлення еконо-
мічно-обгрунтованого терміну їх корисного вико-
ристання.

Оскільки існують розбіжності щодо обліку тор-
гових марок у вимогах П(с)БО 8 «Нематеріальні 
активи» та Податкового кодексу України, з метою 
уникнення невизначеностей у роботі бухгалтера та 
задля забезпечення дотримання принципів фінан-
сової звітності, необхідно вдосконалити положення 
чинної нормативно-законодавчої бази з питань облі-
ку товарних знаків та усунути суперечливі поняття.

Застосування вищевказаного на практиці дозво-
лить використовувати дані бухгалтерського обліку 
для потреб управління з метою підвищення ефек-
тивності використання торгової марки в бізнесі.
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Keywords: accounting, trade name, trade mark, intangible asset, capitalization of expenses, royalties.
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Постановка проблеми. Проблема управління 
будь-яким підприємством або організаці-

єю – справа трудомістка і нелегка. Необхідна чітка 
визначеність місць і ролей співробітників. Кожен, 
виконуючи свою роботу, повинен знати, кому він 
може що-небудь передоручити і від кого у разі по-
треби отримати пораду.

Метою статті є – розкриття напрямків удоско-
налення організаційної структури ПАТ «ДЗГА».

Виклад основного матеріалу. Організаційна 
структура управління ЗЕД як складова частина вну-
тріфірмового управління визначається, насамперед, 
загальною стратегією підприємства, а також страте-
гією ЗЕД як її складової. Загальноприйнято вважати 
стратегію засобом виживання фірми шляхом адап-
тування до середовища, а структуру – конструк-
цією, що її підтримує. Ланки ланцюга «середовище 
– стратегія – структура» взаємопов'язані і взаємо-
зумовлені. Якщо вони не відповідають одне одному, 
то під загрозу ставиться саме існування фірми.

Організаційна структура управління ЗЕД визна-
чається тією метою і завданнями, які вона покли-
кана вирішувати. ЇЇ мета – максимізація прибутку 
на довготривалий період за рахунок ефективної 
участі в міжнародному підприємництві. Організа-
ційна структура управління ЗЕД, як і внутріфір-
мового управління, повинна постійно розвиватися і 
вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зо-
внішньому середовищі і сфері управління. Її форми 
і методи не можуть залишатися незмінними.

Перед підприємствами – суб'єктами ЗЕД за-
вжди стоять два важливих питання:

1. Як сформувати найбільш сприйнятливу і 
ефективну оргструктуру управління?

2. Як керувати нею, щоб досягти поставленої 
мети? На формування організаційної структури 
управління ЗЕД значний вплив здійснюють такі 
фактори:

– розмір фірми;
– значення і характер зарубіжної діяльності;
– ступінь диверсифікації і складність продукції, 

що випускається;
– характер експортної і виробленої на іноземних 

підприємствах продукції;
– специфіка ринків приймаючих країн і рівень 

конкуренції на них та ін. [1, с. 45]
Підприємство ПАТ  «ДЗГА» є досить успішною 

організацією, що випускає продукцію своєрідно-
го профілю. Це акціонерне товариство, 51% акцій 
якого належить державі. Керівництвом підприєм-
ства є загальні збори акціонерів, а безпосереднім 
виконавцем контролю діяльності на заводі є голова 
правління.

Внутрішня організації фірми є лінійно-функціо-
нальною за організаційною структурою, що є най-
кращим варіантом для виробничого підприємства 
з налагодженою системою виробництва та збуту. 
Підприємство використовує сучасні методи управ-
ління, успішно об’єднуючи стандартні методи з 
власними, корисність яких була підтверджена ро-
ками. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється 
окремим відділом та контролюється головою прав-
ління, що є дуже позитивним моментом для контр-
олю та розвитку ЗЕД підприємства і вказує на те, 
що цей відділ грає одну з ключових ролей у здо-
бутті необхідного прибутку заводу взагалі.

«ДЗГА» використовує лінійно-функціональ-
на організаційну структуру управління, яка дуже 
властива для великого промислового підприємства, 
тому що лінійно-функціональні схеми організацій-
них структур виникають в рамках фабрично-завод-
ського виробництва.

Розглядаючи організаційну структуру ПАТ 
«ДЗГА», слід зауважити, що вона має ряд, як пере-
ваг так і недоліків.

Переваги лінійно-функціональної організаційної 
структури:

- висока компетентність функціональних керів-
ників;

- зменшення дублювання зусиль і споживання 
матеріальних ресурсів у функціональних областях;

- поліпшення координації у функціональних об-
ластях;

- висока ефективність при невеликій різноманіт-
ності продукції;

- максимальна адаптація до диверсифікації ви-
робництва;

- формалізація і стандартизація процесів;
- високий рівень використання потужностей.
Недоліки:
- надмірна зацікавленість в результатах діяль-

ності «своїх» підрозділів. Відповідальність за за-
гальні результати тільки на вищому рівні;

- проблеми між функціональної координації;
- надмірна централізація;
- реакція на зміни ринку надзвичайно сповіль-

нена;
- обмежені масштаби підприємництва і іннова-

цій. [2, с. 34]
Такі недоліки в організаційній структурі спосте-

рігаються на підприємстві, як:
– складність регулювання відношень лінійних і 

функціональних керівників;
– в умовах реорганізації збільшується потік ін-

формації, який спричиняє перевантаження керів-
ників.

© Григоренко А.В., Дєліні М.М., 2014
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Для ефективного функціонування лінійно-функ-
ціональних структур управління необхідна чітка 
регламентація відповідальності і повноважень ке-
рівників різних рівнів і підрозділів; дотримання 
норм керованості, особливо у перших керівників та 
їх заступників.

Рис. 1. Діюча організаційна структура ПАТ «ДЗГА» [3]

На підприємстві активно використовуються су-
часні технічні засоби для розповсюдження інфор-
мації в країні та за її межами, що дозволяє знахо-
дити нові ринки збуту. Але все ж таки такий спосіб 
знаходження нових ринків збуту є далеко не до-
сконалим. Не завадило б користуватися консульта-
ціями державних установ і посольств, а на перших 
порах навіть скористатися спеціальними міжнарод-
ними організаціями.

В першу чергу треба збільшити кількість пра-
цівників відділу ЗЕЗМ і З, прийняттям до колек-
тиву ще кількох висококваліфікованих спеціалістів 
у сфері ЗЕД, при цьому забезпечивши їм надій-
ну та сильну мотивацію (висока зарплатня, премії, 
фінансово забезпечені відпустки, висока конку-
рентноспроможна якість та ціна продукції, за яку 
набувають почуття гордості) до виконання високо-
продуктивної праці, які будуть безпосередньо за-
йматися розслідуванням, виходом і завойовуванням 
зовнішніх ринків. Таким чином ми одночасно «вби-
ваємо двох зайців», тобто у достатньо короткий час 
ми робимо дві дуже прибуткові справи:

По-перше, треба відмовитись від посередників. 
Підприємство працює з ними досить довгий час і 
стосунки з кінцевими покупцями вже добре нала-
годжені, тому варто спробувати налагодити прямий 
безпосередній контакт між ПАТ «ДЗГА» і кінце-
вим споживачем. Такий маневр дає можливість 
отримання всієї виручки від продажів закордоном 
(це буде вигідним навіть при урахуванні затрат на 
додаткових спеціалістів, і тим більш що на пла-
тоспроможності Центральної та Західної Європи 
криза відобразилась набагато менше), зменшення 
невизначеності при очікуванні прибутку і повний 
контроль над будь-якими ситуаціями в стосунках 
з покупцем, що є дуже важливим для швидкого і 
адекватного реагування на зміни в попиті, потре-
бах, критеріях вибору. Також можна буде дозволи-
ти собі зменшувати ціну, за рахунок нової прямої 
торгівлі, збільшуючи обсяги продажів і отримуючи 
позитивні результати.

По-друге, ПАТ «ДЗГА» проникає на Європей-
ський ринок, який розподілений між Німеччиною та 
Францією. Звісно що виробники цих держав мають 
міцні довгострокові відносини з покупцями їх про-
дукції. Але висока якість, прозорі безпрецедентні 
зв’язки зі своїми постійними, дійсними клієнтами і 
достатньо низька ціна, яку запропонує український 
завод, є вагомим аргументом для здійснення спіль-
них операції купівлі-продажу між клієнтами німець-
ко-французьких фірм і українським партнерами. 
Тим більше при наближенні всесвітньої економічної 
кризи підприємства вже почали забезпечувати собі 
оптимізацію та зменшення витрат, що каже про по-
шук нових, дешевших рятувальних апаратів.

Також слід приділити увагу способам та мето-
дам виходу на міжнародний рівень. Треба засто-
сувати метод польового (первинного, оригінального) 
дослідження зовнішнього ринку, хоч він і дорож-
чий, ніж простий аналіз опублікованих матеріалів, 
зате він включає отримання даних від інформаторів 
за допомогою інтерв’ю, анкетних опитувань тощо, 
що дає повне уявлення про потреби і переваги по-
тенційних партнерів. І дуже важливо, регулярно 
приймати участь у міжнародних спеціалізованих 
виставках як в Україні, так і закордоном. Це дасть 
чітке уявлення про престижність ПАТ «ДЗГА».

Рис. 2. Структура запропонованої організаційної 
структури ПАТ «ДЗГА»

Ефективність ЗЕД залежить від забезпечення 
чітко налагодженої системи взаємодії під внутріш-
ньофірмової структурі підприємства, що здійснює 
реалізацію зовнішньоекономічних операцій, що во-
лодіє високою адаптивністю до впливу зовнішнього 
середовища.

Критерієм же ефективності заходів щодо вдо-
сконалення організаційної структури служить 
можливість повного та стабільного досягнення вста-
новлених цілей, ефект від реалізації яких повинен 
за нормативний термін перевищити виробничі ви-
трати.

Стан і ефективність організаційної структури 
управління, а також ефективність діяльності апа-
рату управління аналізованого підприємства оціни-
мо за такими показниками, визначеними для діючої 
і модернізованої структур управління.

Аналізуючи результати ефективності діючої і 
модернізованої структур управління слід зазначи-
ти, що основні показники ефективності модернізо-
ваної структури управління в більшості своїй кра-
ще діючою.

Внаслідок реструктуризації діючої організацій-
ної структури управління ПАТ «ДЗГА», плану-
ється підвищити основні показники економічної та 
господарської діяльності підприємства. Балансовий 
і чистий прибуток організації мають зрости на 27%. 
Як результат фінансової діяльності, планується 
збільшити суму балансового і чистого прибутку, що 
припадає на одного працівника апарату управління, 
на 7 % і 7,5 % відповідно. Витрати на управління, 
що припадають на одного працівника управління, 
планується знизити на 25 %.

Внаслідок виділення деяких функціональних 
підрозділів підприємства, збільшиться чисель-
ність персоналу (на 18 %), а, отже, і питома вага 
працівників апарату управління в загальній чи-
сельності виробничого персоналу (на 6 %). Питома 
вага витрат на управління в собівартості продук-
ції в модернізованої структурі управління пони-
зиться на 17 %.

Показники ефективності управління для діючої 
структури за 2012 р. розраховувалися на основі 
фактичних даних, для модернізованої структури – 
виходячи з перспективних даних.
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Висновки. На підставі вищесказаного стає зро-
зумілим, що лінійно – функціональна структура 
управління виражається в збалансованості складу 
функцій і цілей управління, змістовної повноті і 
цілісності процесів управління, відповідно чисель-
ності та складу працівників обсягу та складнос-
ті робіт, повноті забезпечення виробничо-тех-

нологічних процесів необхідною інформацією, 
забезпеченості процесів управління технологічни-
ми засобами з урахуванням їх номенклатури, по-
тужності і швидкодії. Запропонована нова органі-
заційна структура ПАТ «ДЗГА» підвищить основні 
показники економічної та господарської діяльності 
підприємства.
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У статті досліджено проблеми та можливості використання контролінгу у системі управління вітчизняних підприємств. 
Розкрита сутність терміну «контролінг». Наведені необхідні заходи для впровадження системи контролінгу на 
підприємстві.
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Постановка проблеми. Контролінг уже давно 
зайняв нішу як об'єкт досліджень у науко-

вих колах, набув практичного застосування у бага-
тьох високо-розвинутих країнах. На підприємствах 
України існує необхідність в інтегрованій методич-
ній інструментальній базі для підтримки основних 
функцій менеджменту – планування, контролю, об-
ліку й аналізу, координації різних етапів управління 
бізнес-процесами. Тому актуальним питанням, яке 
періодично обговорюється вітчизняними науковця-
ми, є сутність та межі застосування контролінгу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розвиток теоретичних та практичних 
питань контролінгу здійснили західні вчені-еконо-
місти І. Ансофф, Ю. Вебер, Е. Майєр, М. Мескон, 
М. Постер, Т. Райхман, К. Серфлінг, Х. Фольмут, 
К. Хомбург, У. Шеффер, а також вчені-економіс-
ти України, зокрема: С. Аптекарь, В. Анташов, 
М. Білуха, І. Булєєв, С. Голов, О. Градов, Д. Гулін, 
С. Голов, С. Петренко, М. Пушкар, Г. Семенов, Л. 
Сухарева, О. Терещенко та ін. Більшість теоретич-
них здобутків вітчизняного контролінгу стали над-
банням з перекладених робіт зарубіжних вчених. 
Однак вітчизняні науковці працюють над вивчен-
ням та вдосконаленням фінансового контролінгу на 
підприємстві. 

З розвитком компанії власник шукає відпові-
ді на питання, як керувати нею, коли чисельність 
персоналу росте, коли конкуренція підвищується, 
а рентабельність знижується. Більшість керівни-
ків на цьому етапі починають цікавитися системою 
контролінгу, яка все частіше обговорюється україн-
ськими підприємцями. Отже, необхідно розібрати-
ся, що являє собою контролінг у системі управління 
фінансовою діяльністю підприємства.

Мета статті. Розглянути можливості викорис-
тання контролінгу у системі управління вітчизня-
них підприємств. Обґрунтувати підхід та можли-
вості здійснення контролінгових функцій на базі 
існуючих функціональних підсистем менеджменту 
для забезпечення стратегічного розвитку системи 
управління підприємством.

Основний матеріал дослідження. Слово “контр-
олінг” англійського походження („to control» – керу-
вати, спостерігати, контролювати), яке у свою чергу 
пішло від французького терміну, що означає “реєстр, 
перевірочний список”. Термін “контролінг” запозиче-
ний з англомовної управлінської лексики. Хоча дже-
рела контролінга знаходяться в Німеччині, де концеп-
ція зародилася приблизно в 50-х роках ХХ столітті. 

Традиційно виділяють дві школи фінансового 
контролінгу – німецьку та американську. В Німеч-
чині переважає наукове обгрунтування принципів 

та методів контролінга, а в США більше уваги при-
діляють його інструментам, які використовуються 
на практиці [1, с. 64]. Слід зазначити, що термін 
“контролінг” майже не використовується в англо-
мовних джерелах: у Великій Британії та США, де 
вживається термін управлінський облік (managerial 
accounting, management accounting). Термін “контр-
олінг” використовується у Німеччині [2-5], звідки 
його запозичено Росією, а згодом і Україною. Ні-
мецькі вчені та практики позначили якісне нове 
явище в теорії та практиці управління підприєм-
ством (die Controlling).

Єдиного визначення цього терміна не існує, 
оскільки концепція контролінгу постійно розвива-
ється. Нижче наводимо визначення контролінгу, за-
пропоновані видними зарубіжними та вітчизняними 
вченими в різних джерелах:

1) контролінг визначає процес, під яким розумі-
ється оволодіння економічною ситуацією на підпри-
ємстві (підхід А. Дайте [2]);

2) а) контролінг – це функціонально відособле-
ний напрямок економічної роботи на підприємстві, 
пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної 
функції, що функціонує у менеджменті для при-
йняття оперативних і стратегічних управлінських 
рішень; б) контролінг – це концепція управління 
фірмою та забезпечення її довгострокового функці-
онування; в) контролінг – це система забезпечення 
виживання підприємства в двох аспектах: коротко-
строковому – оптимізація прибутку, у довгостро-
ковому – збереження й підтримка гармонійних 
відносин та взаємозв’язків даного підприємства з 
навколишніми його сферами: природною, соціаль-
ною, господарською (підходи Е. Майєра [3]);

3) контролінг визначають як систему регулю-
вання витрат і результатів діяльності, яка допо-
магає у досягненні цілей підприємства та дозволяє 
запобігти несподіванкам і своєчасно включити чер-
воне світло, коли економіці підприємства загрожує 
небезпека, яка потребує прийняття заходів по про-
тидіянню (підходи Е. Майєр і Р. Манн [4]);

4) контролінг являє собою в широкому розумін-
ні систему забезпечення життєздатності підприєм-
ства в двох аспектах: короткостроковому – оптимі-
зація прибутку, і в довгостроковому – збереження 
й підтримка гармонічних відносин і взаємозв'язків 
даного підприємства з навколишніми його сферами: 
природною, соціальною, господарською [6, с. 88];

5) контролінг – це новітня концепція ефектив-
ного управління фірмою для забезпечення її довго-
строкового існування на ринку [7, с. 217];

6) контролінг – це орієнтована на досягнення 
цілей інтегрована система інформаційно-аналітич-
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ної та методичної підтримки керівників в 
процесі планування, контролю, аналізу й 
прийняття управлінських рішень у всіх 
функціональних сферах діяльності під-
приємства [8, с. 28];

7) в економічному сенсі контролінг – це 
управління та спостереження. Контролінг 
містить комплекс заходів по плануванню, 
управлінню та спостереженню за діяль-
ністю компанії, що неможливо без поста-
новки конкретних цілей [9, с. 59];

8) контролінг – це принципово інша 
концепція інформації і управління, яка за-
безпечує підтримку внутрішнього балансу 
економіки підприємства шляхом форму-
вання інформації про витрати та доходи 
як основи для прийняття оптимальних 
управлінських рішень [10, с. 59];

9) система контролінгу являє собою 
синтез елементів обліку, аналізу, контр-
олю, планування, реалізація яких забезпечує ви-
роблення альтернативних підходів при здійсненні 
оперативного і стратегічного управління процесом 
досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності 
підприємства [11, с. 154].

Під метою контролінгу розуміють створення 
системи своєчасного забезпечення менеджменту 
компанії повною та достовірною інформацією, необ-
хідною для прйняття оптимальних управлінських 
рішень. Безумовно, що основним завданням контр-
олінгу є приведення компанії до поставленої мети 
та створення ефективної системи управління.

До завдань контролінгу слід віднести такі як:  
1) постановка цілей – це визначення кількісних і 
якісних критеріїв діяльності підприємства; 2) пла-
нування – це перетворення цілей підприємства в 
плани; 3) управлінський облік – це основний еле-
мент контролінгу, відбиття всієї фінансово-гос-
подарської діяльності в ході виконання плану; 4) 
організація інформаційних потоків – це збір ін-
формації, забезпечення інформаційної підтримки 
керування; 5) моніторинг – це відстеження про-
цесів, що протікають на підприємстві в режимі ре-
ального часу; 6) контроль – це фіксування й оцінка 
фактів, що відбулися.

Поділяючи точку зору М. Г. Чумаченка [15, 16], 
слід відзначити, що підрозділи управлінського та 
фінансового обліку, планування підприємства, фі-
нансові служби існують самостійно та не є складо-
вими відділу контролінгу [16, с. 46].

Узагальнюючи вищенаведене, концепцію контр-
олінгу можна представити у вигляді процесу управ-
ління підприємством на кожному етапі управлін-
ського циклу (рис. 1), що передбачає: визначення 
цілей діяльності підприємства; відображення їх у 
системі показників; планування діяльності та ви-
значення планових значень показників; розробка на 
цій основі варіантів управлінських дій по мініміза-
ції відхилень [17, с. 65].

Отже, результатом від впровадження контр-
олінгу стає система, що сприяє підвищенню ефек-
тивності діяльності підприємства і дозволяє: пе-
редбачати результати діяльності підприємства; 
планувати діяльність з метою підвищення ефектив-
ності використання ресурсів підприємства; вчасно 
одержувати точну інформацію, необхідну для при-
йняття управлінських рішень; підвищувати конку-
рентоздатність підприємства [10, с. 8].

Цілі контролінгу пов’язані з цілями організації 
та можуть виражатися через економічні терміни. 
Наприклад, через досягнення високого рівня при-
бутку, рентабельності чи продуктивності підприєм-

ства при певному рівні ліквідності.
На основі аналізу досліджень провідних зару-

біжних та вітчизняних вчених наведемо необхідні 
заходи для впровадження системи контролінгу на 
підприємстві: 

1) поточні і стратегічні завдання по підприєм-
ству в цілому і по окремих структурних підрозді-
лах та службах (центрах витрат і відповідальності);

2) схему організаційної структури, центрів ви-
трат і відповідальності;

3) формування аналітичного і регулятивного 
блоку в системі контролінгу; 

4) положення функціональних обов'язків і прав 
служби конролінгу і окремих спеціалістів (контр-
олерів); 

5) інформаційні потоки, що забезпечують своє-
часну інформацію по результатах діяльності під-
розділів підприємства; 

6) критичні величини по окремих показниках в 
системі аналізу відхилень між нормативними (пла-
новими) і фактичними показниками; 

7) терміни проведення аналізу фактичного стану 
по центрах витрат і відповідальності, підприємству 
в цілому; 

8) терміни подачі результатів аналізу і підго-
товлених проектів управлінських рішень керівни-
ку підприємства, систему контролю за виконанням 
управлінських рішень; 

9) способи інформування керівників про виявле-
ні недоліки [18, с. 41]. 

При цьому необхідно розуміти, що такі області 
управління як планування, конроль, облік та аналіз 
є скоріше інструментами системи контролінгу, ніж 
його складовими частинами.

До основних етапів впровадження контролінгу 
на підприємстві слід віднести такі як [17, с. 65-67]:

1) постановка цілей та їх відображення в сис-
темі показників результативності роботи компанії 
протягом певного періоду. Як правило показники 
повинні базуватися на місії та стратегії розвитку 
компанії;

2) процес порівняння досягнутих результатів та 
встановлених показників. На цьому етапі необхід-
но зафіксувати відхилення, оцінити, наскільки вони 
значимі, отримати по даному питанню максимально 
повну, точну і своєчасну інформацію. Крім того, її 
необхідно надати саме тій людині або відділу, які в 
ній зацікавлені і конролює процес. Далі проводить-
ся аналіз отриманих даних;

3) Виявлення помилок і розробка коректуючих 
заходів. Після цього етапу знову починається про-
цес планування.

Рис. 1. Цикл управління як технологія контролінгу
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Висновки.
1. Контролінг – це цілісна концепція економіч-

ного управління підприємством, спрямована на ви-
явлення усіх шансів та ризиків, пов'язаних з отри-
манням прибутку в умовах ринку, що орієнтована 
на довгострокове і ефективне функціонування під-
приємства.

2. Контролінг – це система раціоналізації ціле-
досягнення в компанії. Контролінг може розгляда-
тися як інформаційне забезпечення, орієнтоване на 
результат управління компанією. Контролінг – це 
сучасна концепція управління компанією, інстру-
ментами якої є облік, планування, контроль та ана-
літична робота.

3. Контролінг є інструментом комплексного 
управління діяльністю, що забезпечує методичну 
й інструментальну базу для підтримки основних 
функцій менеджменту. Його головна мета – це 
досягнення на усіх рівнях ієрархії підприємства 
припустимого рівня ієрархії численних аспектів 

управління бізнес-процесами. Тому є сенс говори-
ти про контролінг, як про філософію або про іде-
ологію управління підприємством. Контролінг на 
відміну від менеджменту, базується на кількісно-
му аналізі й більшою мірою орієнтований на сис-
тему вартісних показників і планово-контрольних 
розрахунків.

4. Зарубіжні науковці (А. Дайле, Е. Майєр, Р. 
Манн, Г. Піч, Е. Шерм, 

Х. Фольмут; Д. Хан) в основу контролінгу покла-
дають управлінський облік, а вітчизняні (Л. Суха-
рева, С. Петренко) – обліково-аналітичну систему.

5. Кожен менеджер несе відповідальність за 
організацію контролінгу. Контролер організовує 
систему контролінгу, використовуючи відповід-
ні методичні підходи, методи та інструментарій. 
Впровадження й організація служби контролінгу є 
складним, дорогим процесом, але, як показала сві-
това і вітчизняна практика, й необхідним елемен-
том управління підприємством.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасний стан машинобудівного комплексу України. Розглянуто шляхи підвищення 
ефективності діяльності підприємств машинобудування України у сучасних умовах господарювання. Наведено основні 
засобі щодо зниження собівартості.
Ключові слова: ефективність, машинобудування, науково-технічний прогрес, собівартість, інвестиції, інновації.

Постановка проблеми. Проблема підвищення 
ефективності діяльності підприємств маши-

нобудування посідає одне з найважливіших місць 
серед актуальних проблем, бо нею зацікавлені як 
власники підприємств, так і керівники держави. 
Така зацікавленість обумовлена тим, що машино-
будування – основна галузь промисловості Укра-
їни, яка визначає науково-технічний прогрес у 
національній економіці, забезпечуючи підвищення 
ефективності всього суспільного виробництва зна-
ходиться у скрутному стані. Рівень розвитку ма-
шинобудування – один із показників економічного 
і промислового розвитку країни, бо характеризує 
екологічну безпеку, матеріально-технічну базу, 
формує такі питомі показники як матеріаломісткіст
ь,енергомісткість і т.п.

Проблема визначення ефективності та пошуку 
шляхів її підвищення є складною, бо машинобу-
дівне підприємство – це така система, яку важко 
спростити, не втративши при цьому її суттєвих ха-
рактеристик. Тому вона набуває на сучасному етапі 
особливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням підвищення ефективності діяльності під-
приємств машинобудування України займалися 
такі науковці як М.В. Афанасьєв, В.В. Пастухова, 
Л.О. Шишмарьова, О.С. Філіппова [7], О.Б. Плоха, 
Н.Я. Петришин, Л.В. Безкоровайна, В.В.Горлачук 
[4], П. Друкер, О.Є. Кузьмін,, І.Л. Решетнікова, Л.М. 
Попова та ін. 

Але, незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень, здійснених як вітчизняними, так і іно-
земними вченими з даної проблематики, питання 
підвищення ефективності діяльності підприємств 
машинобудування України продовжує залишатися 
відкритим. Внаслідок складності й багатоаспектнос-

ті машинобудівного комплексу в сучасних умовах 
існує потреба більш детального дослідження

Постановка завдання. Метою написання статті 
є визначення шляхів підвищення ефективності ді-
яльності підприємств машинобудування України у 
сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження.
В економічній науці, поняття «ефективність» 

займає важливе місце. Зародження та станов-
лення теорії ефективності пов’язують з працями 
таких закордонних вчених-економістів як Адам 
Сміта та Томаса Мена. Але на розвиток цієї ка-
тегорії також сплинули дослідження й таких за-
рубіжних вчених як А. Маршалла, Дж. Кларка, 
М. Мескона, Дж. Гібсона тощо. Вивченню понят-
тя «ефективність діяльності» присвячені роботи 
вітчизняних вчених-науковців: М.В. Чорної, А.Г. 
Гончарука, О.І. Ященко А.В. Дейнеко, Н.І. Кли-
маша, О.М. Рац, О.В.Саленко тощо. Практичним 
аспектом діагностики ефективності діяльності 
підприємств займалися закордонні і вітчизняні 
економісти: А.А. Томпсон, О.І. Амоша, В.М. Кол-
паков, Д.С. Синк, Дж. Блэк, А. Браверман та ін.

Під ефективністю слід розуміти “здатність при-
носити ефект, результативність процесу, проекту 
тощо, які визначаються як відношення ефекту, ре-
зультату до витрат, що забезпечили цей резуль-
тат” [5, с. 508].

В “Енциклопедії бізнесмена, економіста, мене-
джера” зазначено, що ефективність – відносний 
ефект, результативність процесу, операції, проек-
ту, що визначається як відношення результату до 
затрат, які зумовили його одержання [14, с. 198].

Так Аванесова Н.Е. в своїй роботі відокремлює 
чотири підходи до визначення сутності поняття 
«ефективність», зокрема [6]:

© Дворянкіна В.Г., 2014
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– ресурсний, згідно з яким ефективність визна-
чається як співвідношення результату до затраче-
них ресурсів;

– цільовий, за яким ефективність розуміється 
як кількісна характеристика відношення мети і те-
оретичної можливості, теоретичної можливості та 
норми її матеріалізації;

– підхід «зацікавлених сторін», згідно з яким 
ефективність розглядається як ступінь задоволе-
ності процесом його учасників;

– підхід «відповідності еталону», який виник в 
межах концепції бенчмаркінгу, яка передбачає зі-
ставлення власних показників ефективності з ета-
лонними в аналогічній галузі.

У всіх визначеннях категорія “ефективність“ – 
це співвідношення результатів та затрат. Таке ви-
значення є неповним та загальним. На нашу думку, 
ефективність – це економічна категорія, котра за-
безпечує певний рівень результативності цілей, які 
були поставлені перед підприємством, враховуючи 
діяльність конкурентів, споживачів, постачальників 
і визначається як відношення отриманого результа-
ту до використаних ресурсів, що були залучені для 
його отримання.

Для досягнення достатнього рівня ефективності ді-
яльності машинобудівних підприємств в умовах рин-
кової економіки необхідно мати не лише сучасне тех-
нічне устаткування, знаряддя та найякісніші предмети 
праці,але й відповідну організаційну систему зв’язків 
між виробниками та споживачами продукції.

Машинобудування є основним елементом еко-
номічного потенціалу будь-якої країни, від рівня 
ефективності діяльності його підприємств залежить 
стан її соціально-економічного розвитку. 

На сьогодні, машинобудівна галузь України 
об'єднує понад 50 підгалузей, наприклад, тран-
спортне, енергетичне, електротехнічне, тракторне і 
сільськогосподарське машинобудування, верстато-
будування, а також машинобудування для нафтохі-
мічної та хімічної, металургійної й гірничодобувної 
промисловості. Машинобудівний комплекс поєднує 
більш ніж 11 тис. підприємств, діяльність яких 
пов'язана з виробництвом засобів виробництва та 
предметів народного споживання, і 57 науково-до-
слідних організацій (з них 25 перебуває у держав-
ній власності) із загальною кількістю працюючих 
понад 233 тис. осіб [3, с. 112].

Від рівня розвитку машинобудування залежить 
не лише побутове споживання населення, а й рівень 
розвитку решти галузей промисловості. Підприєм-
ства машинобудівного комплексу забезпечують ро-
бочі місця для понад 7% зайнятого в промисловості 
населення [2, с. 33].

На частку машинобудівного комплексу припа-
дає майже 30% від загального обсягу промислової 
продукції. У нашій країні ця галузь розвинена не-
достатньо. У Японії, Німеччині, США питома вага 
машинобудування в промисловій структурі складає 
від 40 до 50% [11].

У машинобудуванні зосереджено майже 15% 
вартості основних засобів та понад 21 відсоток кіль-
кості найманих працівників промисловості (без ма-
лих підприємств) (586,7 тис. осіб за січень-листопад 
2012 року).

За підсумками січня-грудня 2012 року у маши-
нобудівному комплексі в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року індекс промислової про-
дукції становить 94,0%, співвідношення показників 
грудня 2012 року до попереднього місяця поточного 
року складає 99,7%, до грудня 2011 року – 81,2%. 

Падіння індексу промислового виробництва в ці-
лому по машинобудуванню – (на 6,0%) відбулось за-

вдяки зменшенню виробництва електричного, елек-
тронного та оптичного устаткування – (на 11,6%) 
машин та устаткування – (на 9,9%). При цьому у 
виробництві транспортних засобів та устаткування 
зафіксовано зростання – на 0,1%.

Машинобудівні підприємства виготовляють нині 
близько 3,5 тис. найменувань машин та обладнан-
ня, в т. ч. біля 2 тис. модернізованих та понад 500 
нових моделей машин і обладнання для АПК. Тех-
нічні засоби, що виготовляються, або можуть виго-
товлятися, дозволяють механізувати до 85% робіт у 
сільському господарстві [12].

Отже, проведений аналіз свідчить про незадо-
вільний стан у машинобудівній галузі, що є наслід-
ком значної низки проблем, уповільнюючих їх роз-
виток. Серед проблем машинобудівного комплексу 
України, що потребують вирішення, можна виділи-
ти такі, як: недостатній рівень платоспроможності 
товаровиробників, застарілість і низький технічний 
рівень основних фондів; зниження попиту на вну-
трішньому ринку; зниження світової інвестиційної 
діяльності та, відповідно, скорочення зовнішнього 
попиту на вітчизняну продукцію; різке подорож-
чання зовнішніх фінансових ресурсів і жорсткість 
умов їх залучення; відсутність підтримки та на-
лежного контролю з боку держави за діяльністю 
монополістів і посередників; недосконалість меха-
нізму кредитування; значна витратність виробни-
цтва; зниження інноваційної активності вітчизня-
них підприємств, значний відтік найкваліфікованих 
кадрів і інші [13, с. 10]. Також слід відзначити, що 
однією із найважливіших проблем машинобудівного 
комплексу є проблема залучення іноземних інвес-
тицій на інноваційний розвиток підприємств.

На сьогодні, більшість підприємств машинобу-
дування функціонують в умовах невизначеності, 
економічної та політичної нестабільності. Щоб по-
долати це становище і підвищення необхідно засто-
совувати ефективні механізми господарювання, за-
лучати іноземні інвестиції та знаходити нові заходи 
підвищення ефективності.

Проаналізував сучасний стан машинобудівного 
комплексу, важливим стає той факт, що підвищен-
ня ефективності діяльності підприємств машинобу-
дування до рівня, якого вимагає кон’юнктура ринку, 
у значній мірі залежить від напрямків реалізації 
комплексу заходів, перелік яких співвідноситься із 
тими чи іншими обраними шляхами перетворень 
стосовно основних сфер діяльності підприємства та 
застосування сучасного організаційно-економічного 
та інформаційного інструментарію [1, с. 10].

Ефективність діяльності машинобудівних під-
приємств, на відміну від непромислових підпри-
ємств, в загалі можна охарактеризувати за допо-
могою таких показників як рентабельність, норма 
прибутку, продуктивність праці, собівартість про-
дукції, трудоємкість, матеріалоємкість, фондоєм-
кість тощо.

Проаналізувавши індекси промислової продук-
ції по машинобудуванню України, що наведені у 
таблиці 1, можна зробити висновок, що ситуація 
у машинобудівного комплексу дещо нестабільна. 
Насамперед, це може бути пов’язано з надмірною 
собівартістю,що характерно для більшості машино-
будівних підприємств України.

Саме тому керівництву підприємств необхідно 
приділяти увагу резервам зниження собівартості 
продукції на підприємстві.

До основних факторів, що впливають на собівар-
тість продукції, належать:

По-перше, група факторів, що створює реальну 
економію:
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а) скорочення витрат матеріальних ресурсів на 
одиницю продукції;

б) випередження темпів підвищення продуктив-
ності праці порівняно з темпами зростання заробіт-
ної плати;

в) скорочення втрат від браку;
г) збільшення випуску продукції;
д) скорочення непродуктивних витрат;
е) зменшення будь-яких позавиробничих витрат.
По-друге, група факторів, пов'язана з перероз-

поділом додаткового продукту:
а) зміна номенклатури вироблюваної продукції;
б) зміна оптових цін на матеріали, куповані ви-

роби та напівфабрикати;
в) зміна ставок обов'язкових відрахувань і тари-

фів (податків та ін.).
До основних техніко-економічних факторів зни-

ження собівартості належать:
а) підвищення технічного рівня виробництва;
б) покращення менеджменту, організації вироб-

ництва і праці;
в) зміна обсягу структури продукції;
г) загальноекономічні, галузеві та інші фактори.
Ці резерви різноманітні і поділяються за вида-

ми витрат і за характером використання. Детальна 
класифікація за цими ознаками надана у таблиці 2.

Таблиця 1
Індекси промислової продукції
по машинобудуванню [8, с. 174]

Рік
2008 2009 2010 2011 2012

Україна 100,3 55,1 136,1 117,2 94,0
Автономна 
Республіка 
Крим

105,8 71,5 134,3 123,9 95,5

області
Вінницька 93,7 65,3 128,5 104,5 80,2
Волинська 79,5 17,1 161,2 122,4 105,9
Дніпропет-
ровська 106,6 61,3 161,7 126,1 97,6

Донецька 102,2 58,6 153,6 115,5 96,5
Житомирська 118,6 54,6 114,5 145,9 89,2
Закарпатська 107,2 31,6 220,7 96,6 111,1
Запорізька 110,6 48,1 108,2 114,2 96,5
Івано-
Франківська 135,4 43,6 121,6 143,5 108,7

Київська 112,9 51,1 124,0 147,5 91,4
Кіровоградська 90,1 44,8 154,3 113,4 87,1
Луганська 116,6 52,4 212,4 127,3 110,3
Львівська 91,3 64,6 110,8 131,9 89,5
Миколаївська 102,5 88,1 111,5 113,8 95,0
Одеська 103,8 51,7 90,8 127,9 104,6
Полтавська 104,5 40,7 190,0 107,3 107,2
Рівненська 104,2 52,6 128,8 101,2 84,5
Сумська 122,8 86,5 86,9 119,5 99,6
Тернопільська 175,4 100,9 103,2 118,6 97,7
Харківська 112,0 66,2 124,4 115,7 95,3
Херсонська 130,8 54,7 103,2 98,3 84,7
Хмельницька 104,2 59,0 114,8 111,3 100,9
Черкаська 285,5 28,7 113,2 103,9 83,3
Чернівецька 117,0 80,9 127,9 109,7 79,1
Чернігівська 99,0 58,6 83,7 118,1 87,1
міста
Київ 86,8 60,7 98,7 107,3 98,8
Севастополь 76,4 50,0 132,5 110,1 108,7

Важливою стадією зниження собівартості про-
дукції є технологічна підготовка й освоєння випус-
ку нових виробів. На цій стадії основні шляхи зни-
ження собівартості такі:

а) застосування електронних обчислювальних 
машин для розробки технологічної документації 
(надає можливість вибрати оптимальний варіант, 
що забезпечує скорочення витрат на технологічне 
проектування);

б) технологічна типізація і групові процеси за-
безпечують використання високопродуктивного 
устаткування та прогресивних способів одержання 
заготовок й обробки деталей;

в) механізація й автоматизація процесів сприяє 
скороченню трудомісткості.

Таблиця 2
Види резервів зниження собівартості продукції

Резерви зниження собівартості продукції
Скорочення витрат: Вдосконалювання:
основних матеріалів; конструкції;
допоміжних матеріалів; технології;
енергії й палива, обладнання;
на одиницю транспортно-
заготівельних витрат;

організації виробництва 
і праці;

з обслуговування вироб-
ництва й керування ним.

методів господарювання 
й управління.

Резерви зниження собівартості слід виявляти й 
використовувати у різних стадіях виробництва. У 
заготівельній, оброблювальній і складальній стаді-
ях виробництва вони можливі за рахунок зниження 
матеріалоємності, підвищення продуктивності жи-
вої праці, скорочення витрат на обслуговування й 
управління виробництвом. 

Сьогодні за кордоном йде активне освоєння 
CALS-технологій, в світі вже створено так зване 
CALS-товариство, в яке входять 108 країн [9].

CALS (Continuous Acquisition and Life cycle 
Support) – це технології створення, обміну, управ-
ління і використання електронних даних, що під-
тримують повний життєвий цикл продукту.

Стандарти, технології CALS забезпечують ефек-
тивний і економічний обмін електронними даними і 
безпаперовими електронними документами, що дає 
такі переваги машинобудівним підприємствам [10, 
с. 114]:

– можливість ефективно управляти дуже склад-
ними проектами з високою часткою паралельних 
робіт;

– різке скорочення кількості помилок і переро-
блень, що приводить до скорочення термінів реалі-
зації проектів та істотного підвищення якості про-
дукції

– істотно скорочує час циклу розроблення і ви-
ведення нових виробів на ринок;

– знижує собівартість продукції із значним під-
вищенням її якості, спрощуючи підготовку підпри-
ємств і виробів до сертифікації;

– забезпечує пряму реалізацію сучасних вимог 
якості;

– розповсюдження засобів і технологій інфор-
маційної підтримки на післяпродажній стадії жит-
тєвого циклу – інтегрована логістична підтримка 
виробів.

– забезпечує високу ефективність і зниження 
сукупної вартості ІТ;

– планування і управління багатьма підприєм-
ствами, що беруть участь в життєвому циклі про-
дукції, розширення і вдосконалення коопераційних 
зв'язків (електронний бізнес);
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– покращує управління і контроль над бізнес-
процесами підприємства, їх оптимізацію в складних 
проектах.

Висновки. Проблема полягає в поєднанні найліп-
ших та практично значущих варіантів, сформовані 
переліку сучасних шляхів підвищення ефективнос-
ті діяльності машинобудівних підприємств України. 
На сьогодні, на нашу думку, найбільш дієвими у 
вирішенні цієї проблеми є такі заходи:

– диверсифікація виробництва
– ефективний маркетинг, котрий забезпечує 

стабільність ринкових позицій підприємства не 
тільки у короткостроковій, але й у довгостроковій 
перспективі; 

– ефективне управління активами підприєм-
ства, що дозволяє оптимізувати грошові потоки за 
рахунок оптимізації орендних відносин; 

– максимальне застосування аутсорсингу;
– застосування функціонально-вартісного аналізу;

– моніторинг фінансового стану підприємства, 
регулярне проведення якого надає можливості ран-
нього виявлення симптомів кризи, ознак імовірності 
банкрутства підприємства; 

– розробка систем мотивації працівників до 
досягнення запланованого рівня продуктивності 
праці;

– залучення ресурсозберігаючих технологій та 
введення системи контролю за витратами;

– застосування інновацій при виробництві про-
дукту;

– акціонування підприємств та збільшення об-
сягів власних ресурсів;

– створення оптимальних обсягів виробничих 
запасів, використання раціональних схем постачан-
ня ресурсів;

– прискорення процесу реалізації продукції та 
удосконалення системи розрахунків за відвантаже-
ну продукцію.
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ІННОВАЦІЙНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЇХ СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

У статті розглянуто теоретичний матеріал з інноваційної та інвестиційної діяльності, доведено взаємозв’язок інновацій 
з інвестиціями. Запропоновано інноваційний процес розділити на стадії для ефективності контролю, які детально 
охарактеризовані. Також класифіковано взаємозв'язок джерел, форм, методів та інструментів інвестиційного забез-
печення інноваційних процесів.
Ключові слова: інновація, інвестиція, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес. 

Постановка проблеми. У зв’язку з тим, що не-
має чіткої класифікації взаємозв'язку дже-

рел, форм, методів та інструментів інвестиційного 
забезпечення інноваційних процесів.

Постановка завдання. Аналіз останніх дослі-
джень та публікацій у сферах інновація та інвести-
ція. Узагальнення взаємозв’язка інновацій з інвес-
тиціям та класифікація.

Поняття інвестицій та інновацій в процесі вироб-
ництва є практично неподільними. Запровадження 
інновацій звичайно ж вимагає інвестиційної діяль-
ності, і в той же час інвестиційна діяльність перед-
бачає зростання ефективності виробництва через 
запровадження прогресивних методів управління, 
нової техніки і технології, зростання рівня робочої 
сили (вкладення в людський капітал) тощо. Саме 
тому у загальній теорії систем сформульована за-
кономірність: щоб зберегтися треба розвиватися. 
Тільки розвиток, що забезпечується інноваційною 
діяльністю, є єдиною розумною тактикою і страте-
гією поведінки виробника.

Одна з найважливіших сторін виробничо-гос-
подарської діяльності підприємства – збереження 
і розвиток виробничо-економічного потенціалу. Ді-
яльність підприємств в цьому плані називається ін-
вестиційною діяльністю. 

Інвестиції – грошові кошти, цінні папери, інше 
майно, у тому числі майнові права, що мають гро-
шову оцінку, вкладаються в об'єкти підприємниць-
кої і (чи) іншій діяльності в цілях отримання при-
бутку і (чи) досягнення іншого корисного ефекту.

Інвестиції підприємства можуть охоплювати як 
повний науково-технічний і виробничий цикл ство-
рення продукції, так і його елемент (стадії): науко-
ві дослідження, проектно-конструкторські роботи, 
розширення і реконструкція діючого виробництва, 
створення нового виробництва, організація випуск 
нової продукції. 

Формування інвестиційного задуму (ідеї) перед-
бачає: народження і попереднє обґрунтування за-

думу; інноваційний, патентний і екологічний аналіз 
технічного рішення (об'єкту техніки, ресурсу, по-
слуги), організація виробництва якого передбачена 
наміченим проектом.

Технічний прогрес включає наступні основні 
фази: інвенція, інновація, імітація і модифікація. Ці 
поняття є базовими для інноватики – галузі знань, 
методології, що охоплює питання, і організації інно-
ваційної діяльності. 

Під інновацією можна розуміти будь-які проце-
си, що призводять до появи нововведень. Дійсна но-
визна продукту або процесу повинна завжди при-
зводити до зростання економічного ефекту від його 
використання. Новизна буває: 

– абсолютна – якщо відсутні аналоги конкретно-
го нововведення; 

– відносна – торкається нововведення, що упер-
ше впроваджується на цьому підприємстві, але що 
вже застосовувалося на інших підприємствах; 

– часткова – це оновлення якого-небудь елемен-
ту, вузла виробу. 

До інвенцій відносяться нові науково-технічні 
знання, технології, процеси, винаходи і інші чин-
ники, отримані в результаті проведення фунда-
ментальних, пошукових і прикладних науково-до-
слідних робіт. Наявність у підприємства інвенції не 
означає, що здійснена інновація; в цьому випадку 
можна говорити лише про необхідні, але недостатні 
передумови для реалізації інноваційного процесу.

Основні роботи в рамках інноваційного процесу 
можуть бути функціонально розділені на три осно-
вні стадії:

- «Наука»;
- «Трансфер»;
- «Виробництво».
Стадія інноваційного процесу «Наука» полягає в 

первинному накопиченні і перетворенні інновацій-
них знань, генерації ідей, їх техніко-економічному 
обґрунтуванні та матеріалізації, а також підготовці 
спеціалізованих кадрів.

© Дегтярьова С.А., 2014
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Реалізація в регіоні цієї стадії передбачає масш-
табний розвиток фундаментальної науки, пред-
ставленої широкою мережею науково-дослідних ін-
ститутів, вищих навчальних закладів, лабораторій, 
а також високим рівнем розвитку ринкової та інно-
ваційної інфраструктури, стимулюючи економічних 
контрагентів до пошуку інноваційних рішень і ство-
рюючи умови для їх генерації [1].

Відмінною особливістю інноваційного підпри-
ємництва є підвищена невизначеність. Постійне 
зростання числа нових проектів підвищує шанси 
на виникнення сильних інноваційних підприємств, 
що мають потенціал подальшого зростання, гене-
руючи нові ідеї, регіональна інноваційна система 
знаходиться у своєрідному пошуку найбільш пер-
спективних напрямів розвитку та незайнятих ніш 
на ринку.

Стадія «Трансфер» передбачає матеріалізацію 
ідеї та адаптацію її до масового виробництва. Осно-
вне завдання даної стадії – створення релевантної 
корисної моделі інновації, адаптованої до виробни-
цтва, в результаті проведення дослідно-конструк-
торських робіт. Важливою складової даного етапу 
є фандрайзинг, тобто пошук джерел інвестування. 
Оптимальні умови цього етапу інноваційного про-
цесу включають високу аналітичну та технологічну 
базу і розвинену інноваційну інфраструктуру, яка 
повинна забезпечувати доведення наукових роз-
робок до комерційного використання і об'єднувати 
організації з трансферу технологій, експертизи, 
консалтинговому, правовому та інформаційному 
супроводі [1]. 

Стадія інноваційного процесу «Виробництво» яв-
ляє собою комплекс заходів щодо впровадження та 
виробництва дослідно-конструкторських розробок 
на виробничих потужностях підприємств, що вима-
гає наявності високотехнологічної матеріально-тех-
нічної бази підприємств базових галузей економіки 
регіону та висококваліфікованих кадрів [1].

Кожна стадія інноваційного процесу характери-
зується особливими унікальними умовами, що ві-
дображають вимоги до суб'єктів, об'єктів, ресурсів, 
які забезпечують технологічний ланцюг створення 
інноваційної продукції (табл. 1).

«Будь-який інноваційний розвиток – це не 
тільки основний інноваційний процес, а й розви-
ток системи факторів та умов, необхідних для його 
здійснення» [2, с. 55]. Таким чином, регіони повинні 
володіти певними передумовами (інноваційним по-
тенціалом – науково-технічним, інфраструктурним, 
кадровим) для реалізації кожної з стадій циклу ін-
новаційного процесу.

Інвестиційне забезпечення є одним з основних 
умов реалізації циклу інноваційного процесу і не-
обхідне на всіх його стадіях. Існують різні форми, 
інструменти та джерела залучення інвестицій, що 
утворюють сучасну парадигму управління інвести-
ційним забезпеченням інноваційних процесів.

Морозов Ю.П. виділяє наступні форми фінан-
сування: акціонерне фінансування (шляхом емісії 
цінних паперів), кредитне фінансування, а також 
фінансування в рамках федеральних інноваційних 
програм (фінансування інноваційних програм за ра-
хунок коштів федерального бюджету, позабюджет-
них джерел, спеціальних фондів, коштів іноземних 
інвесторів, кредитних ресурсів під державні гаран-
тії, державних зовнішніх запозичень) [3].

Мухамедьяров A.M. розрізняє дві форми фінан-
сування інновацій – пряме і непряме. До прямих 
джерел відносить бюджетні (федеральні і регіо-
нальні) кошти, позабюджетні фонди, власні кошти 
підприємств (об'єднань), кредити, інноваційні інвес-
тиції, спеціальні фонди, інноваційні іноземні кре-
дити для венчурних організацій, які розробляють 
наукомісткі нововведення, гранти, а також інші 
джерела (страхові фонди, в майбутньому венчур-
ні фонди, цільові благодійні надходження). До не-
прямих інструментах підтримки інновацій віднесені 

Таблиця 1
Характеристика стадій інноваційного процесу

Стадія іннова-
ційного процесу Комплекс робіт Передумови реалізації Необхідна інфраструктура

Наука

Генерація ідей Знання, доступність до ін-
формаційних ресурсів Вузи, науково-освітні центри

Науковий пошук (фундамен-
тальні та прикладні дослі-
дження)

Знання

Вузи, науково-освітні цен-
три, науково-дослідні інсти-
тути, центри колективного 
користування

Захист інтелектуальної 
власності Рівень наукових розробок Патентне бюро

Трансфер

ТЕО Наявність менеджерів у 
команді «Пакування» компанії

Створення прототипу про-
дукту Активність інноваторів

Інноваційно-технологічні 
центри, центри трансферу 
технологій, центри стандар-
тизації, сертифікації

Тестування продукції, від-
працювання технології

Наявність висококваліфіко-
ваних фахівців

Інноваційно-технологічні 
центри, центри трансферу 
технологій

Виробництво

Пілотне виробництво продук-
ції, досвід продажу

Прагнення підприємств до 
виробництва інноваційної 
продукції, високотехнологіч-
на матеріально-технічна база

Інноваційні бізнес-інкубато-
ри, технополіси, технопарки

Масове виробництво і збут 
продукції

Високотехнологічна матері-
ально-технічна база підпри-
ємств

Промислові парки і зони

Вихід на ринок IPO

Наявність чіткої стратегії 
розвитку бізнесу, системи 
якісного корпоративного 
управління

Консультаційні та аудитор-
ські агентства
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податкові пільги та знижки; податковий 
кредит; кредитні пільги; фінансові санк-
ції за невиконання договорів і зобов'язань; 
лізинг спеціального наукового обладнан-
ня та стендів; митні пільги; амортизацій-
ні пільги;науково обґрунтоване ціноутво-
рення на науково – технічну продукцію; 
а також державний протекціонізм в між-
народному науково-технічному співробіт-
ництві, включення інноваційних проектів 
новаторів (у тому числі ініціативних) в 
комплексні федеральні і державні науко-
во-технічні, інноваційні програми; певні 
пільги для наукових організацій при ре-
монті складних дослідно-експерименталь-
них установок і обладнання [4].

У запропонованих різними авторами 
класифікаціях форм і джерел інвестицій-
ного забезпечення інноваційної діяльності 
спостерігається своєрідне змішання мето-
дів і інструментів залучення інвестицій-
них ресурсів. Різноманіття джерел, форм, 
методів і інструментів інвестиційного за-
безпечення викликало необхідність їх 
класифікувати і показати взаємозв'язок, збудував-
ши структурну схему, представлену на рисунку 1.

За рівнем управління державні джерела інвес-
тування бувають: федеральні (бюджетні кошти, по-
забюджетні фонди), регіональні, а також інститу-
ційні. Фінансування за рахунок залучених коштів 
з економічної позиції можна розділити на пряме 
або венчурне інвестування, боргове (позикове фі-
нансування, кредитування) і державну підтримку 
у вигляді коштів, що залучаються на реалізацію 
інноваційних проектів в рамках федеральних, регі-
ональних програм і програм державних інститутів 
розвитку.

Позикове (боргове) фінансування в чистому ви-
гляді при фінансуванні інноваційного підприємства 
застосовується дуже рідко, оскільки інноваційна 
компанія:

 – не має можливості надати заставу чи інші 
гарантії повернення кредиту;

 – не має повноцінної історії господарської ді-
яльності та кредитної історії; 

 – знаходиться на інвестиційній стадії розвитку, 
прибуток – мінімальний.

Сутність венчурного інвестування пояснює се-
мантика терміну «Венчур». У перекладі з англій-
ської слово venture означає «ризиковане підприєм-
ство», причому це слово має той самий корінь, що 
і adventure, тобто «пригода» або «авантюра». Для 
компаній ранніх стадій не ясні перспективи їх ді-
яльності на найближчі кілька років, для інновацій-
ного ж бізнесу фактори невизначеності та ризику 
ще більш великі. В обмін на високий рівень ризику 
інвестор очікує і високу прибутковість. Таким чи-
ном, інвестування в інноваційні проекти, пов'язані 
з підвищеним ризиком, отримало назву венчурного 
інвестування.

Венчурне інвестування передбачає придбання 
частки в проекті. Інвестування в проект передба-
чає право на участь в управлінні бізнесом і пропо-
рційний розподіл прибутку. Крім того інвестор при-
ймає на себе всі ризики, в тому числі і ризик повної 
втрати інвестицій. Венчурним інвестиціям властиві 
такі ознаки як довгостроковість, низьколіквідність, 
а також вони заздалегідь обмежені за часом (не 
більше 5 – 7 років). Крім того, до інвестицій компа-
нія додатково отримує серйозний «бонус» – досвід, 
зв'язки і знання свого інвестора. Як правило весь 
прибуток йде на розвиток бізнесу. Інвестор отримує 

повернення інвестицій і прибуток за фактом про-
дажу компанії (своєї частки в компанії). Основною 
метою інвестора є швидке і максимально можливе 
збільшення капіталізації (вартості) компанії. 

Венчурний інвестор не зацікавлений в придбан-
ні дуже значною (більше 60%) частки або компанії 
повністю, так як в цьому випадку у ініціаторів про-
екту пропадають стимули до його розвитку, а до 
венчурного інвестору переходять всі ризики влас-
ника.

Венчурний капітал надається формальними і 
неформальними секторами учасників індустрії вен-
чурних інвестицій. Формальний сектор венчурно-
го капіталу представлений посівними, венчурними 
фондами та іншими венчурними компаніями. По-
сівні фонди як державні (Фонд сприяння розвитку 
малих форм підприємств у науково-технічній сфе-
рі), так і недержавні (Фонд Посівного Фінансування 
Microsoft) здійснюють інвестування малих іннова-
ційних компаній на початковій стадії їх розвитку 
шляхом покупки частки в компанії.

Венчурні фонди здійснюють інвестування се-
редніх і великих компаній на більш пізніх стаді-
ях розвитку. Неформальний сектор представляють 
стратегічні інвестори і бізнес-янголи.

Становлення і розвиток ринкових відносин в 
Україні здійснюються відповідно до особливостей 
національної господарської системи, а тому не всі 
методи західної економіки можна повністю засто-
совувати. Тому є необхідність розвитку методичних 
основ оцінки економічної ефективності інновацій-
них проектів, що відповідають розвитку та змінам в 
економіці України [5].

Так зокрема російський науковець О.В. Чмирьо-
ва у одній із своїх наукових праць «Удосконалення 
системи державної підтримки малого інноваційно-
го бізнесу» зупинилася на наступному визначенні 
терміну інновація – це кінцевий результат інно-
ваційної діяльності, втілений у вигляді нового або 
удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, 
нового або удосконаленого технологічного процесу, 
використовуваного в практичній діяльності, або в 
новому підході до соціальних послуг [6].

Необхідною умовою для зміцнення технологіч-
ної конкурентоспроможності будь-якої країни є 
наявність механізму, що має стимулювати прак-
тичне впровадження наукових рішень, нові методи 
виробництва і нові продукти та характеризують-

Рис. 1. Класифікація і взаємозв'язок джерел, форм, 
методів та інструментів інвестиційного забезпечення 

інноваційних процесів
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ся, як правило, національними ознаками, тобто в 
процесі реалізації обраних стратегій інноваційного 
розвитку економік уряди держав формують власну 
систему пріоритетів та преференцій з урахуванням 
визначених стратегічних завдань [7].

До найбільш типових механізмів стимулювання 
інноваційної діяльності у міжнародній практиці на-
лежать заходи економічної та бюджетної політики: 

1) включення витрат у науково-дослідні розроб-
ки приватного сектора в собівартість продукції;

2) списання значної частини наукового устатку-
вання за прискореною системою нарахування норм 
амортизації;

3) застосування системи адресних податкових 
пільг, спрямованих на постійне нарощування обсягу 
наукових витрат у великих корпораціях і на залу-
чення дрібного і середнього бізнесу до інноваційної 
діяльності у сфері нових технологій;

4) пільгове кредитування науково-технічних 
розробок і пайове фінансування значних проектів, 
створення інституційних умов для розвитку вен-
чурного фінансування;

5) безоплатна передача або надання на пільгових 
умовах державного майна або землі для організа-
ції інноваційних підприємств (в основному у сфері 
освіти або для дрібного і середнього бізнесу), а та-
кож для створення наукової інфраструктури в ре-
гіонах [8, c. 431].

Висновки з проведеного дослідження. Інновацій-
ний розвиток української економіки неможливий без 
активізації регіональних інноваційних процесів. Для 
цього потрібно не тільки створення сприятливого ін-
ституційного середовища, вишукування відповідних 
фінансових ресурсів, але і запуск тих механізмів, які 
здатні створювати синергетичний ефект, тобто при-
скорювати інноваційний процес в регіоні.
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У статті розглянуто особливості основного нормативно-правового акту, що регулює депозитарну діяльність у нашій 
державі – Закону «Про депозитарну систему України». Досліджено відмінності між Законом України «Про Національну 
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та Законом України «Про депози-
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Ключові слова: депозитарна система, цінні папери, Розрахунковий центр, Центральний депозитарій.

Постановка проблеми. Останнім часом, в умо-
вах пошуку стабільності національної еконо-

міки, особливо загострилися питання регулювання 
депозитарної діяльності в Україні, підвищується 
значення функціонування депозитарної системи як 
комплексу усіх її елементів. З огляду на це, розпо-
чалося реформування даної сфери. Вагомою поді-
єю у даному процесі стало прийняття Закону «Про 
депозитарну систему України», який має як пози-
тивні так і негативні риси і був неоднозначно при-
йнятий фахівцями даної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Де-
позитарна система становить особливий інтерес у 
сучасних науковців, таких як: Н.Е. Дєєва, Г. Сив-
ченко, А.М. Желіхівська, Ю. Холодна, І. Нагай, Т.В. 
Лапшина, І.І. Рекуненко та інші. Проте поточному 
реформуванню депозитарної системи та прийняттю 
нового Закону «Про депозитарну систему України» 
особлива увага досі не приділялась.

Мета статті – розглянути особливості Закону 
«Про депозитарну систему України» та визначити 
його значення для економіки України в цілому та 
для учасників депозитарної системи зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. Де-
позитарна система – комплекс суб’єктів, що здій-
снюють діяльність щодо цінних паперів. В основу 
депозитарної діяльності покладено надання послуг: 
зберігання цінних паперів, незалежно від їх форм; 
відкриття рахунків у цінних паперах, їх подаль-
ше ведення та обслуговування операції; реєстрація 
власників іменних цінних паперів; кліринг; обслу-
говування розрахунків за угодами, укладеними з 
участю цінних паперів.

Значення та важливість депозитарної систе-
ми у якості дієвого механізму, від якого залежить 
функціонування економіки держави в цілому, по-
яснюється її головними завданнями: забезпечення 
функціонування єдиної системи обліку цінних па-
перів та мінімізація порушень у даній сфері. Для 
реалізації зазначених завдань обов’язковою умо-
вою, а точніше – підґрунтям, є ефективне правове 
поле, що здатне регулювати досить складні відно-
сини учасників фондового ринку. 

Правовою базою для реалізації депозитарної 
діяльності на сьогоднішній день є: Цивільний ко-
декс України, Господарський кодекс України, За-
кон України «Про депозитарну систему України», 
Закон України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок», Закон України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», Закон України 
«Про акціонерні товариства» та інші нормативно-
правові акти. 

Реформування депозитарної системи в Україні 
триває, так: Закон України від 10 грудня 1997 р. 
«Про Національну депозитарну систему та особли-
вості електронного обігу цінних паперів в Україні» 
[2] – втрачає чинність 11 квітня 2014 р., а Закон 
України від 6 липня 2012 р. «Про депозитарну сис-
тему України» [1] – набрав чинність 1 жовтня 2013 
р. Після тривалих розглядів та обговорень проекту 
Нового Закону, затвердження його віддзеркалює 
результати реформування.

Новий Закон «Про депозитарну систему Укра-
їни» викликав багато протиріч та дискусій, довгий 
час спеціалісти висловлювали свої «за» і «проти». У 
таблиці 1 наведено відмінності між законами. 

Базові характеристики Закону України «Про 
депозитарну систему України» [4]:

1. На базі Національного депозитарію України 
створюється єдиний в державі Центральний депо-
зитарій.

Якщо врахувати те, що головною структурною 
вадою існуючої національної депозитарної систе-
ми була не відсутність центрального депозитарію, 
оскільки де-юре він існував в особі ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», а недосконалість 
та неузгодженість правових взаємозв’язків між 
ним та іншими учасниками депозитарної системи, 
відсутність централізації депозитарного обліку, то 
створення Центрального депозитарію – позитивна 
характеристика.

Згідно із статтею 9 Закону України «Про де-
позитарну систему України» [1]: Центральний де-
позитарій веде депозитарний облік всіх емісійних 
цінних паперів, крім тих, облік яких веде Націо-
нальний банк України відповідно до компетенції, 
визначеної цим Законом. В Україні може існувати 
лише один Центральний депозитарій.

2. Згідно статті 1 [1], система депозитарного об-
ліку цінних паперів з набранням чинності має та-
кий вигляд:

– вищий рівень – Центральний депозитарій 
України та Національний банк України (щодо дер-
жавних цінних паперів та облігацій місцевих); 

– середній рівень – депозитарні установи;
– нижній рівень – депоненти (депонент – влас-

ник цінних паперів, співвласники цінних паперів, 
нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, 
яким рахунок у цінних паперах відкривається де-
позитарною установою на підставі відповідного до-
говору про обслуговування рахунка в цінних папе-
рах, а також депозитарна установа, яка відкриває 
собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу 
керівника цієї депозитарної установи).
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Як відомо, раніше функціонувала дворівнева 
депозитарна система: верхній рівень (Національ-
ний депозитарій України) і нижній (зберігачі). Так, 
відповідно до нового закону зберігачі припиняють 
свою діяльність, проте мають змогу подати доку-
менти на отримання нових ліцензій на здійснення 
депозитарної діяльності.

3. З’являється новий учасник – Розрахунковий 
центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках, який створено на базі ПрАТ «Всеукраїн-
ський депозитарій цінних паперів».

Згідно статті 15, Розрахунковий центр забез-
печує здійснення грошових розрахунків за пра-
вочинами щодо цінних паперів, укладеними на 
фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо 
проводяться розрахунки за принципом «поставка 
цінних паперів проти оплати» [1].

До прийняття Закону України «Про депозитар-
ну систему України», учасники Української біржі 
не погоджувалися з такими його аспектами [3]:

1. Нормами Закону України «Про депозитарну 
систему України» роль платіжної системи Націо-
нального Банку України замінюють штучно створе-
ним посередником. Засновується окрема платіжна 
система – Розрахунковий центр, який буде комер-
ційною організацією з часткою державної власності. 
При цьому, управляти центром має не НБУ. Роз-
рахунковий центр – це акціонерне товариство, а 
згідно із законодавством, акціонери відповідають 
виключно своїми частками в капіталі.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про 
депозитарну систему України» [1]: Розрахунковий 
центр – банк, що функціонує у формі публічно-
го акціонерного товариства відповідно до Закону 
України «Про банки і банківську діяльність« з ура-
хуванням особливостей, встановлених цим Законом. 
Акціонерами Розрахункового центру можуть бути 
Національний банк України, професійні учасники 
фондового ринку, а також міжнародні депозитар-
но-клірингові установи. У статутному капіталі Роз-
рахункового центру частка Національного банку 
України повинна становити не менш як 25 відсотків 
плюс одна акція.

2. Отримавши ліцензію, Розрахунковий центр 
буде мати право на підтримку НБУ нарівні з будь-
яким іншим банком. Якщо Розрахунковий центр 
опиниться під управлінням чиновників, які будуть 

розраховувати на те, що при необхідності їх нее-
фективні дії підстрахує НБУ, у них пропаде стимул 
формувати надійну систему гарантування розра-
хунків за угодами на фондовому ринку. Адже на-
багато вигідніше створити механізм, що відкриває 
широкі можливості для бюрократії і, як наслідок, 
– корупції.

3. Стандартна функція депозитарію – забез-
печення розрахунку угод за принципом «поставка 
проти оплати» на позабіржовому ринку. Пробле-
ма у тому, що новий закон забороняє відкривати 
рахунок Центральному депозитарію в Національ-
ному банку, а зобов’язує робити це в Розрахунко-
вому центрі. Так, стаття 15.7 [1] передбачає: «Для 
здійснення розрахункових операцій Розрахунковий 
центр відкриває рахунок у Національному банку 
України, а також відкриває та веде рахунки клі-
єнтів для здійснення розрахунків за правочинами 
щодо цінних паперів та інших фінансових інстру-
ментів». Виходить, що задепоновані для проведення 
будь-якої операції кошти спрямовуються у певну 
комерційну організацію, що автоматично усклад-
нює і вносить додаткові ризики в розрахунки, які 
особливо важливі для емітентів.

При цьому, Незалежна асоціація банків України 
виступила на боці нового закону. Цей факт мож-
на пояснити тим, що Незалежна асоціація банків 
України – це об’єднання банків, члени якого пра-
цюють в основному з облігаціями внутрішньої дер-
жавної позики. Ці папери завжди обслуговували-
ся в Національному банку і, відповідно до закону, 
залишаються там же. Відповідно, Закон для них 
нічого суттєво не змінює [3]. Незалежна асоціація 
банків України та Асоціації «Українські Фондові 
Торговці» вважають, що новий закон має позитивно 
позначитися на розвитку фондового ринку України, 
ефективності його інфраструктури та підсиленні 
його ролі в залученні інвестицій для розвитку на-
ціональної економіки.

Висновки. Закон України «Про депозитарну 
систему України» вже набрав чинності. Незважаю-
чи на тривалі дебати з приводу нього, помітні сут-
тєві переваги: спостерігаються позитивні зрушення 
у напрямку комплексності, цілісності, узгодженості, 
прозорості, правочинності, раціональності, доскона-
лості депозитарної системи України. З допомогою 
нового закону Україна зробила важливий крок до 

Таблиця 1
Відмінності між Законом України «Про Національну депозитарну систему 

та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та Законом України 
«Про депозитарну систему України» [5]

«Про Національну депозитарну систему 
та особливості електронного обігу цінних 

паперів в Україні»
«Про депозитарну систему України»

Було можливе існування декількох депозитаріїв 
корпоративних цінних паперів

Можливий тільки один – Центральний депозитарій корпо-
ративних цінних паперів

Цінні папери зберігались у зберігачів Цінні папери зберігаються у Центральному депозитарії

Розрахунковий банк не мав визначеного статусу Розрахунковий банк – це Розрахунковий центр з обслуго-
вування договорів на фінансових ринках

Розрахунково-клірингову діяльність щодо цін-
них паперів міг здійснювати тільки депозитарій

Розрахунково-клірингову діяльність щодо цінних паперів 
можуть здійснювати Розрахунковий центр, Центральний 
депозитарій і клірингові установи

Не могло бути клірингових установ Можуть бути клірингові установи

Існували реєстратори та зберігачі Можуть бути депозитарні установи (замінили реєстраторів 
і депозитарії)

Зберігач повинен був мати одну ліцензію на 
депозитарну діяльність

Депозитарна установа може мати три ліцензії (окремо по-
трібні ліцензії на зберігання активів інститутів спільного 
інвестування та активів недержавних пенсійних фондів)

Облігації місцевих позик обслуговувались у де-
позитарії корпоративних цінних паперів

Облігації місцевих позик обслуговуються у депозитарії 
НБУ
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відповідності міжнародним стандартам у сфері де-
позитарної діяльності, що розробляються такими 
міжнародними організаціями як: Міжнародна орга-
нізація комісій з цінних паперів, Група 30, Група 
Джіованніні, Міжнародна асоціація з питань обслу-
говування цінних паперів, Асоціація європейських 
центральних депозитаріїв, Асоціація центральних 
депозитаріїв Євразії, Азіатсько-тихоокеанська гру-

па центральних депозитаріїв та ін. Важливо не 
зупинятися і надалі працювати над підвищенням 
ефективності депозитарної системи нашої держа-
ви, беручи до уваги думки, пропозиції учасників та 
експертів з даного питання. Орієнтуватися варто на 
міжнародні стандарти, а також переймати досвід 
провідних країн світу, враховуючи особливості на-
ціонального економічного розвитку.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности основного нормативно-правового акта, регулирующего депозитарную деятельность 
в нашем государстве – Закона «О депозитарной системе Украины». Исследованы различия между Законом Украины 
«О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» и Законом 
Украины «О депозитарной системе Украины». Приведены мнения «pro» и «contra» на счет вновь принятого Закона со 
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FEATURES OF THE LAW «ON THE DEPOSITORY SYSTEM OF UKRAINE»

Summary
This article reviews the main features of the legal act that regulates the depository activities in our country – the Law «On 
the Depository System of Ukraine». Іnvestigated the differences between the Law of Ukraine «On the National Depository 
System and Peculiarities of Electronic Circulation of Securities in Ukraine» and the Law of Ukraine «On the Depository 
System of Ukraine». Аre thoughts «pro» and «contra» about the newly adopted laws with reference to it.
Keywords: depository system, securities, Settlement center, Central Depository.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 81

2 (02) may 2014

УДК 332.1

Єфремов Дмитро Петрович
кандидат економічних наук,

доцент кафедри макроекономіки та державного управління
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ФІСКАЛЬНА ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Проаналізовано переваги від посилення фінансової автономії областей України. Виявлено фактори, що матимуть вплив 
на добробут населення в регіонах. Обґрунтовано орієнтири для реформ фінансових відносин між центром і регіонами.
Ключові слова: фіскальний федералізм, фінансова децентралізація, гіпотеза Тібу.

Постановка проблеми. У результаті заго-
стрення внутрішньополітичної ситуації в 

Україні з початку 2014 року постало питання про 
характер фінансово-економічних відносин між цен-
тральною владою і органами місцевого самовряду-
вання. Як відомо, наша держава відзначалася гіпер-
централізованістю фінансових потоків, відсутністю 
будь-яких наукових принципів у розподілі бюджет-
них коштів між її адміністративними одиницями та 
свавіллям бюрократичного апарату при вирішенні 
питань, пов’язаних з виробництвом регіональних 
суспільних благ. Наслідками стали системна криза 
у відносинах між управлінським центром та регіо-
нами і поширення сумнівних ідей про необхідність 
федералізації країни. Нова влада піднімає питання 
про адміністративну реформу та посилення фінан-
сової автономії областей, але на яких принципах 
це має здійснюватися, поки що залишається мало-
зрозумілим. Це актуалізує завдання пошуку опти-
мальних моделей побудови економічних відносин 
між урядом та регіонами на основі аналізу міжна-
родного досвіду.

Постановка завдання. Регіональна політика 
здавна перебуває в центрі уваги вітчизняних на-
уковців як на Сході (В. Василенко [2]) та Півдні (М. 
Іжа [4]), так і на Заході (Л. Семів [7]) та Центрі (О. 
Тищенко [9], В. Чужиков [10]) країни. Основна маса 
науковців підходить до регіональної економіки або з 
позиції просторового розвитку, або з точки зору ад-
міністративно-управлінської побудови. На відміну 
від них, автор ставить собі за мету аналіз наслідків 
різких змін характеру регіональних економічних 
відносин з точки зору теорії суспільних фінансів.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
відміну від сфери сучасної української політики, де 
слово «федералізм» набуло негативного забарвлен-
ня, в науковий економічний обіг поняття фіскаль-
ного федералізму було введено засновником теорії 
економіки суспільного сектору Р. Масгрейвом. Під 
ним він мав на увазі ситуацію, коли унітарна дер-
жава «вирішує питання, які з її фіскальних функ-
цій повинні використовуватися централізовано, а 
які децентралізовано», наслідком чого стає подо-
лання суперечності між економічною ефективністю 
і управлінської автономією [1, с. 104].

За 2004 – 2013 роки фінансові відносини між 
центральною владою та регіонами в Україні на-
були характеру високоцентралізованих: 1) частка 
доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 
держави за період скорочувалася щорічно зі швид-
кістю в середньому на 0,5%; 2) обсяг же коштів, по-
вернутих у 2014 році регіонам після перерозподілу 
через державний бюджет у вигляді міжбюджетних 
трансфертів, у 1,1 рази перевищив величину су-
купних доходів місцевих бюджетів, в той час, як 
за десять років до цього співвідношення згаданих 
параметрів становило лише 0,71 (рис. 1).
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Рис. 1. Зміна ролі місцевих бюджетів
у системі суспільних фінансів України 

(розраховано на основі даних [5])

Подібний стан речей ставить кілька питань: і) 
наскільки ефективною з точки зору економічної те-
орії є подібна конструкція фінансових відносин, іі) 
чи спроможна вона якісно забезпечувати населення 
регіонів суспільними благами, ііі) чи підтверджує 
світовий досвід результативність посилення фіс-
кального федералізму?

Основним аргументом на користь фінансової ав-
тономії регіонів у теорії виступає збільшення мож-
ливостей адекватного забезпечення місцевого на-
селення суспільними благами. Різні територіальні 
громади можуть потребувати різної кількості од-
ного і того ж суспільного блага. Якщо центральна 
влада виділяє однакову кількість блага для кожної 
локальної одиниці за однаковою ціною, то попит на 
місцях може в підсумку виявитися ненасиченим або 
перенасиченим. Якщо ж їх виробництвом займаєть-
ся місцева адміністрація, то подібних втрат можна 
уникнути. На додаток вважається, що регіональна 
влада може бути більш компетентною у місцевих 
проблемах, швидше реагувати на нові потреби жи-
телів і є менш корумпованою, ніж центральна. 

Компаративні дослідження [6] дають ґрунт для 
припущень, що однієї лише політичної автономії 
для побудови ефективної місцевої влади, здатної 
якісно забезпечувати проживаючих на її території 
мешканців суспільними благами, недостатньо: вона 
повинна мати стабільну фінансову базу та повно-
важення користуватися нею (табл. 1).

Популяризатор теорії фіскального федералізму, 
авторитетний вчений у сфері суспільного сектору, Д. 
Б'юкенен в одній зі своїх ранніх робіт [11] доводив, 
що подібний підхід до побудови суспільних фінансів 
сприятиме конкуренції між місцевими адміністраці-
ями. Люди, маючи можливості вільного переміщення 
всередині демократичної країни, можуть змінювати 
регіон проживання в залежності від якості життя, 
досяжної на конкретній території. Зрозуміло, що 
факторами, які визначатимуть їх переваги щодо міс-
ця проживання серед іншого виступають ступінь за-
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Таблиця 1
Підходи до побудови фінансових відносин між центром і регіонами в деяких країнах*

Країна

Рівень полі-
тичної авто-
номії місце-
вої влади

Ступінь 
делегування 
функцій від 

центра

Здатність на-
давати регіо-
нал. суспільні 

послуги

Податкоспро-
можність

Залежність 
від транс-

фертів

Підсумковий 
рівень децен-

тралізації

Велика Британія високий висока висока висока висока високий
Нідерланди високий висока висока висока висока високий
Німеччина високий висока висока середня середня середній
Франція низький низька низька низька висока низький
Данія високий висока висока висока низька середній
Фінляндія високий середня висока висока низька середній
Норвегія високий висока висока висока середня середній
Польща середній низька середня низька висока середній
Словаччина середній середня середня низька висока середній
Україна низький низька низька низька середня низький

* Джерело: [6]
Таблиця 2

Приріст населення областей України на фоні темпів зростання середньомісячної 
номінальної заробітної плати*

Перелік територій
Усереднений темп зростання середньо-місячної 

номінальної зарплати, %
Приріст населення в 2013 р. 
від внутрішньої міграції у 
розрахунку на 10 тис. осібза останні 10 років за останні 5 років

Україна 22,0 12,7 х
АР Крим 21,1 12,2 +4
Вінницька обл. 23,5 13,6 -8,5
Волинська обл. 23,8 13,5 0,0
Дніпропетровська обл. 20,7 12,4 -6,6
Донецька обл. 21,6 13,4 -10,4
Житомирська обл. 23,1 12,9 -9,9
Закарпатська обл. 21,5 12,0 -7,2
Запорізька обл. 19,6 11,8 -10,8
Івано-Франківська обл. 21,4 11,8 +1,3
Київська обл. 22,2 12,7 +51,2
Кіровоградська обл. 22,6 12,9 -22,0
Луганська обл. 21,9 13,7 -19,4
Львівська обл. 21,3 12,3 -3,0
Миколаївська обл. 21,0 13,8 -11,8
Одеська обл. 20,9 12,6 +10,5
Полтавська обл. 21,7 12,7 -3,8
Рівненська обл. 22,4 13,4 -9,9
Сумська обл. 22,1 13,0 -14,1
Тернопільська обл. 23,3 12,5 -11,5
Харківська обл. 21,0 12,2 +6,4
Херсонська обл. 21,8 12,4 -19,1
Хмельницька обл. 23,9 13,2 -8,9
Черкаська обл. 23,1 13,1 -9,8
Чернівецька обл. 22,4 12,2 +7,5
Чернігівська обл. 22,5 12,9 -13,4
м. Київ 21,3 10,4 +49,8
м. Севастополь 20,8 12,6 +62,9

* Розраховано на основі [3]

безпеченості жителів локальними суспільними бла-
гами і розмір місцевого податкового навантаження 
на населення та бізнес. Якщо ж якість життя в пев-
ному регіоні буде незадовільною, громадяни стануть 
залишати його, «голосуючи ногами», що в науковій 
літературі відомо як гіпотеза Тібу.

Опосередковано про це свідчать і дані, узагаль-
нені в табл. 2: з регіонів, де протягом останніх 5 
років спостерігалося найбільш стрімке зростання 
середньомісячної номінальної зарплати (Вінниць-

ка, Донецька, Луганська, Миколаївська області), 
зафіксовано суттєву еміграцію (відтік) населення. 
Натомість перевага надавалася південним регіо-
нам з привабливими кліматичними умовами (АР 
Крим, Севастополь, Одеська обл.) або можливостя-
ми швидкого працевлаштування (Київ та область, 
Харківщина).

Тим не менше, при високому рівні фінансової 
децентралізації економіки слід очікувати виникнен-
ня конкуренції між її регіонами – в першу чергу, 
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за трудові ресурси, і як наслідок, за інвестиції та 
державні трансферти. Враховуючи, що деякі облас-
ті або території від початку мають виняткові пере-
ваги (наприклад, статус столиці держави), які при-
ваблюють населення, необхідно констатувати, що 
частина регіонів приречена на програш змагання. 
Втрачаючи фінансово-податкове підживлення вна-
слідок еміграції населення, вони змушені будуть 
скорочувати виробництво локальних суспільних 
благ, що надалі приведе до ще більшого відтоку 
жителів і в ще більшій мірі загострить ситуацію.

Як свідчать дані по Україні (табл. 3.), регіона-
ми, які підприємці вважають привабливими для 
інвестування, є області східної (Дніпропетровська, 
Донецька) та центральної (Київська, Полтавська) 
України. Ті ж самі території виступають основними 
генераторами ВВП держави. Спеціальні досліджен-
ня [8] відзначають конкурентні переваги згаданих 
регіонів (також Одеська та Харківська обл.): роз-
винута інфраструктура, система вищої освіти, тех-
нологічна база та потреба в інноваціях. Саме вони 
отримуватимуть найбільші вигоди у перспективі 
від фіскальної федералізації.

З іншого боку, ослаблена у фінансових мож-
ливостях центральна влада навряд чи буде мати 
достатні можливості виправити регіональні дисба-
ланси за допомогою грантів і дотацій. Передавши 
більшу частину фіскальних повноважень на місця, 
вона буде втрачати інструменти для реалізації все-

редині країни політики перерозподілу доходів та 
боротьби з бідністю, оскільки встановити прогре-
сивну шкалу оподаткування доходів виявиться не-
можливим. Сьогодні області, регіональний продукт 
на душу населення яких є найменшим (Волинська, 
Закарпатська, Херсонська, Чернігівська), отриму-
ють найбільше дотацій з центрального бюджету в 
перерахунку на 1 особу. За умов фіскального фе-
дералізму мешканці цих територій в першу чер-
гу опиняться перед загрозою погіршення якості їх 
життя.

Спосіб вирішення цієї проблеми пропонує Р. Ма-
сгрейв: «проблеми, пов'язані з розподілом, включа-
ючи соціальне страхування та прогресивне оподат-
кування, повинні вирішуватися переважно, якщо 
взагалі не повністю, на центральному рівні. Це тим 
більше правильно тому, що капітал є дуже мобіль-
ним, і тому, що ефективність прогресивного опо-
даткування доходів вимагає охоплення капіталу» 
[1, с. 108].

Слід враховувати також і те, що в умовах ви-
сокого ступеня автономії регіонів всередині країни 
буде спостерігатися зниження результативності 
грошово-кредитної, валютно-курсової політики і 
макрофінансових заходів стабілізаційного характе-
ру, що несе додаткові загрози в умовах всеосяжної 
економічної кризи.

Висновки з проведеного дослідження. У під-
сумку можна прийти до висновку, що фіскальний 

Таблиця 3
Трансферти обласним бюджетам від державного на фоні валового регіонального продукту та капі-

тальних інвестицій в 2013 р. у перерахунку на душу населення*

Перелік територій
Валовий регіональний про-
дукт на душу населення 

(тис. грн.)**

Капітальні інвестиції 
на душу населення 

(тис. грн.)

Трансферти обласному 
бюджету з державного на 
душу населення (тис. грн.)

Україна 32,0 4,58 1,24
АР Крим 22,7 7,31 1,19
Вінницька обл. 20,3 3,56 1,20
Волинська обл. 19,3 2,98 1,66
Дніпропетровська обл. 44,7 6,21 1,11
Донецька обл. 38,9 6,20 1,12
Житомирська обл. 19,6 2,18 1,41
Закарпатська обл. 17,1 1,85 1,49
Запорізька обл. 30,7 3,53 1,11
Івано-Франківська обл. 23,4 3,28 1,56
Київська обл. 40,5 11,28 1,19
Кіровоградська обл. 22,1 3,08 1,33
Луганська обл. 25,9 4,96 1,03
Львівська обл. 24,4 3,47 1,29
Миколаївська обл. 24,8 3,94 1,23
Одеська обл. 27,1 4,35 1,13
Полтавська обл. 38,4 5,76 1,09
Рівненська обл. 18,9 2,31 1,67
Сумська обл. 21,7 2,20 1,20
Тернопільська обл. 16,6 2,64 1,32
Харківська обл. 30,0 3,08 1,04
Херсонська обл. 17,9 1,80 1,25
Хмельницька обл. 19,9 2,41 1,27
Черкаська обл. 24,6 2,41 1,23
Чернівецька обл. 14,5 2,34 1,38
Чернігівська обл. 22,1 2,42 1,21
м. Київ 97,4 22,33 1,00
м. Севастополь 25,9 5,66 0,91

* Розраховано на основі [3; 5] 
** Дані за 2012 рік
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федералізм містить в собі складну дилему вибору: 
з одного боку, він посилює економічну ефектив-
ність у забезпеченні суспільними благами і ство-
рює перспективи поліпшення життя більш замож-
ної частини країни; з іншого боку, він несе загрозу 
посилення диференціації населення за доходами, 
поглиблення майнового розшарування суспільства, 

зростання соціальної напруженості і нестабільнос-
ті. Враховуючи високий рівень відносної бідності та 
низької якості життя, що спостерігаються по всій 
Україні, вибір, на думку автора, повинен бути на 
користь такої регіональної політики, яка забезпе-
чуватиме пріоритет загальнонаціональної економіч-
ної справедливості.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто сучасний стан і основні проблеми фінансування галузі охорони праці та запропоновано шляхи 
ефективного її розвитку.
Ключові слова: охорона праці, фінансування, безпека, нещасний випадок.

Постановка проблеми. Визначним фактором 
процвітання і економічного благополуччя 

будь-якої країни на нинішньому етапі розвитку є не 
тільки рівень національного доходу і розвиток ви-
робництва, але й загальний стан охорони здоров’я 
та охорони праці. Нехтування таким фактором, як 
охорона праці, призводить до швидкого погіршення 
стану виробництва, відтоку значної частини продук-
тивних сил в інші галузі (в основному в невиробничу 
сферу), дисбалансу і нестабільності економіки.

Сучасні економічні відносини, розвиток нових 
форм власності, нарощування обсягів виробництва, 
курс України на вступ до Європейського Союзу – 
все це потребує принципово нового підходу до пи-
тань промислової безпеки та охорони праці в країні, 
а також змін в ідеології власника щодо відповідаль-
ності за життя та здоров'я найманих працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блему фінансування охорони праці в Україні дослі-
джували Г. Атаманчук, В. Гаращук, В. Жернаков, 
В. Костилев, Т. Маматова, М. Осійчук, Н. Нижник, 
О. Полінець, В. Собченко, О. Сушинський, Г. Чани-
шева, В. Шестак та інші.

Обґрунтовуючи зміни в політиці охорони пра-
ці, Г. Біла зазначає, що сьогодні спостерігаються 
економія на належній охороні праці з боку робото-
давців, низький рівень самозбереження з боку пра-
цівників, низька культура виробництва, що при-
зводить до перманентного порушення статей 158, 
162, 171 та 173 чинного Кодексу законів про працю 
України. [1, c. 136]

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження й аналіз проблем фінансування галузі 
охорони праці та пошук раціональних шляхів для 
запобігання нещасних випадків і проведення регу-
лярної профілактики з охорони праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
станом охорони праці сьогодні Україна посідає 90-
92 місце в світі. Якщо коефіцієнт частоти нещасних 
випадків зі смертельними наслідками (на тисячу 
працюючих) у таких країнах, як Великобританія, 
Японія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, колишніх 
республіках Радянського Союзу становить 0,016–
0,053 то в Україні – 0,1. Крім людських втрат, мате-
ріальні збитки від смертельних нещасних випадків 
щорічно становлять понад 100 млн. грн. [2, c. 119]

Як відомо, рівень безпеки трудового процесу 
залежить насамперед від стану його правового за-
безпечення, тобто від якості та повноти розробки 
відповідних законодавчих актів. В Україні багато 
уваги приділяється питанням нормативно-правово-
го забезпечення охорони праці. Сьогодні в державі 
діє 2061 нормативно-правовий акт у сфері охоро-
ни праці без урахування санітарних норм і правил. 
Однак у зв’язку з прагненням України приєдна-
тися до Європейського Союзу необхідна адапта-
ція наших законодавчих та нормативно-правових 

актів про охорону праці до директив і стандартів 
ЄС. Передусім треба переглянути концепцію щодо 
нормотворчого процесу з питань охорони праці в 
нашій країні.

Державний бюджет України щорічно несе коло-
сальне навантаження у зв’язку з ліквідаціями ава-
рій, які трапляються на виробництвах, витрачаючи 
на ці цілі до 1 млрд. грн. Отже, у галузях націо-
нальної економіки продовжує зберігатися тенден-
ція підвищеного ризику травмування працівників у 
порівнянні з розвинутими європейськими країнами.

Досліджуючи недосконалості чинного законодав-
ства в сфері охорони праці, П. Ізуїта зазначає, що 
в національному законодавстві немає комплексного 
нормативно-правового акта, який встановлював би 
мінімальні приписи щодо безпеки та охорони здоров’я 
в робочих зонах, як це зроблено в Директиві Ради 
Європейського економічного співтовариства «Про мі-
німальні вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я в 
робочих зонах» № 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 
року. До того ж і сам термін «робочі зони» не визна-
чено національним законодавством. [3, c. 258]

Економічні методи управління охороною праці 
– це інструмент, за допомогою якого держава має 
сформувати такі умови господарювання для робо-
тодавців, за яких останнім стане вигідніше спря-
мовувати ресурси на попередження травматизму, 
профзахворювань та поліпшення стану умов і охо-
рони праці, ніж компенсувати потім.

Оскільки проблеми охорони праці існують на 
державному, галузевому, регіональному і виробни-
чому рівнях управління, законодавство має перед-
бачити вимоги щодо забезпечення фінансування 
відповідних заходів на кожному з цих рівнів, а та-
кож визначити джерела фінансування та ті меха-
нізми, завдяки яким виділені кошти будуть вико-
ристовуватися за цільовим призначенням.

На державному, галузевому, регіональному рів-
нях формуються цільові програми поліпшення без-
пеки, гігієни праці та виробничого середовища, про-
грами навчання з питань охорони праці, організації 
виробництва та забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту (ЗІЗ). Визначаються за-
ходи з охорони праці у відповідних розділах пер-
спективних і поточних планів соціально-економіч-
ного розвитку держави чи регіону. На виробничому 
рівні формуються і включаються до колективного 
договору комплексні інженерно-технічні заходи для 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігіє-
ни праці та виробничого середовища, підвищення 
рівня охорони праці на підприємстві, в установі, ор-
ганізації. Передбачається й виділення відповідних 
коштів на їх реалізацію.

В плані належного фінансування зазначених про-
грам і профілактичних заходів найпрогресивнішим 
був Закон України “Про охорону праці” прийнятий 
у 1992 році. Створення і впровадження передбаченої 
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ним системи цільових фондів охорони праці – дер-
жавного, галузевого, регіональних та фондів охоро-
ни праці підприємств, а також те, що були започат-
ковані інші економічні важелі впливу, дало змогу 
Україні суттєво просунутися у напрямі покращення 
організації охорони праці в суспільному виробництві.

На жаль, функціонування цільових фондів охо-
рони праці було недовгим. Спочатку почалося за-
морожування рахунків, вилучення й використання 
коштів не за призначенням, а потім взагалі діяль-
ність фондів було припинено. Згідно з чинним за-
конодавством (ст. 19) джерелами фінансування за-
ходів з охорони праці повинні бути роботодавці і 
місцеві бюджети, з одного боку, та фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань – з іншого.

На регіональному рівні оптимальне вирішення 
питань фінансування охорони праці може бути ви-
рішене тільки шляхом розбудови фінансової бази 
органів місцевого самоврядування та надання їм 
широких повноважень в умовах реальної бюджет-
ної самостійності та фінансової децентралізації. 
Важливим джерелом фінансування охорони праці 
на регіональному рівні може бути система еконо-
мічних податків та зборів.

Відповідно до статті 19 Закону України “Про 
охорону праці” фінансування заходів з охорони 
праці здійснюється підприємствами, незалежно від 
форми власності, або фізичними особами, які вико-
ристовують найману працю, за рахунок коштів, що 
становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізо-
ваної продукції.

Фонд соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві забезпечує частково фінан-
сування заходів, щодо поліпшення стану безпеки, 
умов праці та виробничого середовища, навчання та 
підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з 
питань охорони праці, організації розроблення та 
виробництва засобів індивідуального та колектив-
ного захисту працівників.

Таким чином без змін у підходах до фінансування 
охорони праці на всіх рівнях бюджетування витрат 
забезпечення дії самого Закону “Про охорону праці” 
буде декларативним ще на протязі довгого часу.

Займатися профілактикою виробничого травматиз-
му і профзахворювань необхідно щодня. Однак, часто 
роботодавці звертають увагу на умови праці лише піс-
ля того, як з їхніми працівниками стається біда.

Реалії нашого часу, стратегія економічної пере-
будови держави повинні змінити ставлення робото-
давця та власника підприємства до профілактики 
виробничого травматизму. Роботодавець повинен 
створювати належні безпечні умови праці, сприяти 
усвідомленню кожним працівником, що дотримання 
вимог охорони праці є запорукою не тільки збере-
ження здоров'я, а й вирішення економічних та соці-
альних проблем. Тому нагальна потреба сьогодення 
– практичне введення в дію механізму економічної 
зацікавленості у покращенні умов і безпеки праці, 
а саме: віднесення підприємства до більш високого 
класу професійного ризику виробництва у разі сис-
тематичних порушень нормативно-правових актів з 
охорони праці, внаслідок чого зростає ризик настан-
ня нещасних випадків на виробництві і професійних 
захворювань, та переведення підприємства до більш 
низького класу професійного ризику виробництва за 
умови значного поліпшення умов і безпеки праці.

На мою думку, головною проблемою, яка зава-
жає нашій державі вийти на європейській рівень є 
те, що пріоритети в роботі з охорони праці, як і ра-
ніше, спрямовані не на здійснення профілактичних 
заходів, а на надання різних компенсацій та пільг 

[5]. Тоді як в інших країнах світу вкладають кошти 
та створюють належні умови праці, щоб вберегти 
людей. А в наші країні більша увага приділяється 
наданню пільг та виділенню коштів на компенсації 
та лікування вже постраждалим людям.

Членство в ЄС і економічна глобалізація озна-
чають, що працівники підприємств та їхнє керів-
ництво мають швидко пристосовуватися до вимог 
міжнародної конкуренції, а також до циклічних і 
структурних змін. Мобільність робочої сили й нові 
моделі організації праці повною мірою впливають 
на гарантію зайнятості. Така ситуація є реальною і 
неминучою, вона повинна супроводжуватися ство-
ренням нової законодавчої бази, що відповідає по-
требам роботодавців і найманих працівників.

Прагнення зробити розбудову підприємств деше-
вою призвело до економії коштів саме на охорону 
праці, а поступове підпорядкування медичної служ-
би адміністрації підприємств призвело до прихову-
вання професійних захворювань та травматизму.

Проведені перевірки свідчать, що на більшості 
малих і приватних підприємств немає служб охо-
рони праці, як і профілактики виробничого травма-
тизму. На тих з них, де служба формально є, також 
чимало порушень і недоліків. На багатьох підпри-
ємствах, в установах немає звільнених посад інже-
нерів з охорони праці, здебільшого його обов'язки 
виконують спеціалісти за сумісництвом. Тож і до-
водиться страховому експерту з охорони праці від-
ділення виконавчої дирекції Фонду при здійсненні 
профілактичних заходів на підприємствах викону-
вати функції працівників цих служб. Нерідко спе-
ціалісти з охорони праці показують низькі фахові 
знання, а тому не наважуються видавати приписи 
керівникам структурних підрозділів, не проводять 
якісно інструктажі, не організовують належним чи-
ном навчання з працюючими, що і призводить до 
нещасних випадків. Керівники цих служб очолю-
ють комісії, які розслідують нещасні випадки. Але 
знову ж доводиться стикатися з тим, що більшість 
з них не можуть грамотно скласти акт за формою 
Н-1 чи Н-5. Тому слід більше дбати про підвищення 
знань працівників служб охорони праці. 

Фінансування заходів з охорони праці системою 
страхування є ефективним методом економічного 
впливу на стан безпеки, гігієни праці та виробничо-
го середовища в ринкових умовах.

Висновки. Підсумовуючи, можна зробити певні 
висновки: незадовільний стан безпеки та охорони 
праці в Україні є наслідком таких неадекватних 
рішень і змін у цій сфері, як ліквідація в країні 
цільового фінансування забезпечення заходів з 
охорони праці та закриття фондів охорони праці 
на галузевому, регіональному і виробничому рів-
нях; формальне існування служби охорони праці 
на середніх та малих підприємствах, передусім не-
державної форми власності; ігнорування багатьма 
роботодавцями питань охорони праці під час укла-
дання колективних договорів тощо.

Отже, загальноприйнятими нормами в Україні 
мають стати: дотримання законів та інших нор-
мативно-правових актів з охорони праці, вчасне 
виявлення та усунення недоліків на виробництві, 
посилення відповідальності за стан охорони пра-
ці та порушення встановлених норм і правил, що 
зумовлюють численні нещасні випадки, професійні 
захворювання і аварії. Заходи, спрямовані на забез-
печення здорових і безпечних умов праці, повинні 
розвиватися гармонійно із зростанням обсягів ви-
робництва продукції, а в ідеалі – дещо їх виперед-
жати. Адже здоров’я та життя працівників – осно-
вна цінність нації.
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У статті досліджено основні інноваційні концепції світового туристичного господарства. Розглянуто специфіку їх 
діяльності та напрямки розвитку. Досліджено компоненти інноваційного підходу до розвитку туристичної галузі, а 
саме впровадження продуктових новацій, технологічних інновацій та управлінських інновацій. Проаналізовано розви-
ток різних форм кооперації в туристичному бізнесі. Розглянуто нововведення у туроператорів – такі як: «жива ціна», 
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Постановка проблеми. Туристична галузь яв-
ляє собою повноцінний міжгалузевий комп-

лекс економіки, склад якого визначається в момент 
реалізації послуги. Постачальники туристичної по-
слуги одночасно змушені і конкурувати між собою, 
і кооперуватися, так як споживачеві часто потріб-
ні додаткові послуги. Ця особливість туристичного 
продукту обумовлює необхідність вироблення ін-
новаційного підходу до управління процесом його 
реалізації.

Інновації сприяють просуванню туристичного про-
дукту та збільшенню обсягів реалізації туристичних 
послуг. З розвитком технологій і збільшенням кіль-
кості подорожуючих споживачі прагнуть отримувати 
нові – інноваційні туристичні послуги та продукти. 
Для того щоб займати на ринку конкурентні позиції 
туристичним агенціям та операторам потрібно впро-
ваджувати інноваційні послуги та продукти. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
вище можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у вивченні впровадження інноваційних 
технологій в туризмі, як основного методу конку-
рентної боротьби на туристичному ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналізу питань впровадження інновацій в туриз-
мі присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних 
авторів: Новікова В.С., Карташаєвої А.Ю., Мака-
рова А.Д., Серби С.В., Ансоффа І., Гібсона Дж.Л.,  
Іванцевич Д.М., Дракера П.Ф., Карлофф Б., Робсо-
на М., Уллах Ф. та інших. У своїх працях автори 
відзначають, що інноваційний підхід до управлінню 
туристичною галуззю повинні реалізовуватися дер-
жавою через створення умов, що сприяють розви-
тку і впровадженню інновацій, і сприяють викорис-
танню нових знань і технологій [1, 2, 3, 4].

Виклад основного матеріалу дослідження. Но-
віков В.С. дає наступне визначення інновацій в 
туризмі: сукупність дій, в результаті яких зміню-
ється існуючий або створюється кардинально но-
вий туристичний продукт, що включає всі елемен-
ти інновації (використання новітніх інформаційних 
технологій; підвищення рівня якості послуг, які на-
даються, включаючи транспортні послуги, послуги 
зв'язку та інше; створення об'єднань туристичних 
та інших підприємств, залучених до туристичну ді-
яльність; зміна управлінських підходів та ін) [4].

Визначимо компоненти інноваційного підходу до 
розвитку туристичної галузі зокрема:

1. Впровадження продуктових новацій: розробка 
нових, раніше невідомих на ринку турів (експеди-
ційний, дачний, подієвий туризм та інше); залучен-
ня в туристичну діяльність нових видів ресурсів 
або створення ресурсів із заздалегідь заданими 
властивостями і новою цільовою функцією (тех-
ногенний, гірничопромисловий (шахти, рудники, 
кар'єри) і фабрично-заводський туризм, вибір екзо-
тичних об'єктів у маршрутному і стаціонарному ту-
ризмі); освоєння нових ринкових сегментів (туризм 
«третього віку», туризм професійних груп та інше); 
створення нових туристично-рекреаційних терито-
рій (тематичні парки);

2. Впровадження технологічних інновацій: ви-
користання нових способів матеріально-технічно-
го забезпечення туристського сервісу (оснащен-
ня готелів замкнутою відеомережею, що дозволяє 
контролювати рахунок, виробляти автоматичний 
розрахунок та інше); впровадження комп'ютерних 
(інформаційних) технологій, систем on-line броню-
вання та резервування готелів і авіаквитків (GDS 
– Глобальні розподільні системи – Sabre, Amadeus, 
Galileo, Worldspan); впровадження екологічних тех-
нологій обслуговування (використання технології 
«зелений ключ», що дозволяє економити електро-
енергію, закупівля побутових товарів, здатних до 
біологічного розкладання, відмова від щоденної змі-
ни рушників та постільної білизни з метою економії 
води тощо); інновації в транспортному обслугову-
ванні (скорочення часу доставки клієнтів в курорт-
ну місцевість, підвищення рівня комфорту і зни-
ження транспортних тарифів) [5].

3. Впровадження управлінських інновацій: інно-
ваційний маркетинг (оцінка ринкової кон'юнктури, 
концептуальний підхід до розробки турпродукту, 
свідоме стимулювання збуту, рекламної та імідже-
вої компанії); інноваційні методи управління пер-
соналом (гнучкий підхід до нормування праці, за-
стосування механізму мотивування і стимулювання 
зростання якості обслуговування); модифікація ор-
ганізаційної та територіальної структури підпри-
ємств (створення туристичних кластерів, асоціацій, 
об'єднань); інноваційні методи контролю; впрова-
дження геоінформаційного підходу в управлінні ту-
ристичною галуззю та ін.

Одним з елементів реалізації інноваційного під-
ходу до організації туризму є розвиток різних форм 
кооперації в туристичному бізнесі. Даний процес 
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може включати створення свого роду кластерів і 
туристичних систем, об'єднаних за територіальною 
ознакою або ознакою спеціалізації (ремесло, «зе-
лений туризм» та інше), з метою повноцінного ви-
користання можливостей підприємництва в турис-
тичній діяльності, поділу ризиків від впровадження 
інновацій, забезпечення задоволення потреб відпо-
чиваючих.

Слід також відзначити роль людського потенці-
алу у формуванні інноваційних підходів в туризмі, 
зростає роль управлінських кадрів як каталізато-
ра в процесі впровадження інноваційних перетво-
рень. Інноваційний підхід в управлінні реалізується 
в щоденній діяльності туристичної організації, у 
формуванні поведінкових моделей і способів мо-
тивації персоналу, в застосовувані методології ме-
неджменту, в застосовуваному стилі управління . 
Управлінська інновація в даному випадку проявля-
ється в міжособистісному професійному спілкуван-
ні та активізації інтелектуального потенціалу всіх 
залучених суб'єктів для вирішення поставлених за-
вдань. Формування інноваційного комплексу туриз-
му з урахуванням управлінських інновацій може 
здійснюватися як на державному рівні управління 
туризмом, так і в масштабах окремих туристських 
організацій. Головна мета управління туристською 
галуззю полягає у своєчасному розпізнаванні ін-
новаційного потенціалу, розробці заходів для ак-
тивізації інноваційних процесів. Особливість інно-
ваційного управління проявляється у системності 
застосовуваних методик прогнозування, діагнос-
тування, впровадження, реструктуризації та за-
стосування нестандартних методів управління га-
луззю. У цьому розумінні інноваційний підхід до 
управлінню туристичною галуззю слід розглядати 
як релевантну і своєчасну реакцію на виявлені в 
результаті діагностування зміни, що сприяють або 
перешкоджають нормальному функціонуванню 
господарюючих суб'єктів. Збільшення міжнародних 
туристських потоків супроводжується серйозними 
змінами в соціально-економічній, фінансовій, нау-
ково-технічній та інших сферах суспільного життя. 
Створення якісно нового громадського середовища 
може стати ключовим фактором конкурентоспро-
можності в рамках загальної збутової політики ту-
ризму. 

На нашу думку, повинно бути сформоване се-
редовище, що сприяє задоволенню потреб в першу 
чергу мешканців певного регіону та сусідніх облас-
тей, і лише потім можливий перехід на національ-
ний і світовий експорт послуг. Інноваційний підхід 
в даному випадку реалізується за допомогою фор-
мування когнітивного кластера туристичної галузі, 
який включає: об’єднання зацікавлених суб'єктів в 
єдину структуру (мережа), на зразок формування 
соціальної мережі за допомогою Інтернет-техноло-
гій, де кожен учасник має рівні можливості; інфор-
маційний ресурс, який є ключовим каталізатором 
всього інноваційного циклу, відкритий і сформова-
ний всіма учасниками кластеру; технології пізнан-
ня з використанням інтелекту; соціальні телекому-
нікаційні технології, що дозволяють перетворювати 
і управляти соціальною реальністю суспільства; 
еколого-орієнтовані технології природокористуван-
ня, що тягнуть за собою зростання соціальної відпо-
відальності, формування екологічного («зеленого») 
мислення і нової гуманістичної етики; інноваційних 
компетенцій та інше.

В даний час з'являється величезна кількість аб-
солютно нових туристських напрямків: етнографіч-
ний, археологічний, флористичний; на туристський 
ринок виносяться пропозиції фототурів, мілітарі-

турів, винних турів, релігійних та весільних турів. 
Розвиваються лікувальний, освітній, екологічний 
та інші види культурно-пізнавального туризму, 
з'являються нові музеї, в тому числі, приватні, з 
можливістю впровадження індивідуальних про-
грам. На цьому тлі впровадження інновацій сприяє 
не тільки розвитку розглянутих сфер, а й гармо-
нізації відносин сучасної людини з суспільством і 
природою.

Як було вказано вище, один з основних способів 
залучення споживачів і збільшення доходу, полягає 
в пропозиції споживачеві нового товару. У турис-
тичній галузі, цей товар може бути новими марш-
рутами або місцями відпочинку. Однак, практично 
у кожного агентства, існує страх застосування но-
вовведень першим, вдосконалення механізму робо-
ти з клієнтами. Нововведення несе з собою чималу 
ступінь ризику.

Наприклад, ефективне нововведення, яке при-
носить прибуток – бронювання турів при допомозі 
on-line сервісу, дозволяє економити час, прискорює 
обробку заявки і підтвердження обраного туру . Не 
всім клієнтам цей сервіс подобається, не всі ним 
користуються, однак спостерігається автоматизація 
галузі. Кожен раз туроператор застосовує на своїй 
практиці нові інновації, розуміючи, щоб зацікавити 
споживача, потрібно привернути його увагу. У да-
ному випадку інновації відіграють величезну роль, 
для залучення туристів. Наприклад, туроператор 
«Бібліо-Глобус» пропонує розроблені і впроваджені 
технології: динамічні прайс-листи; 3-d реєстрація 
на рейс; докладні 3-d моделі готелів; інтерактивна 
карта польотів; сенсорні термінали самообслугову-
вання.

Також недавнє нововведення у туроператорів – 
так звана «жива ціна». Ціни на турпродукти ви-
значаються не суб'єктивним людським фактором, 
а об'єктивними законами ринку. «Жива ціна», ми-
наючи посередників, безпосередньо адресується 
споживачеві в момент запиту. Дане нововведення 
характеризується тим, що туристи зможуть само-
стійно підібрати собі тур, при цьому мінімізував-
ши свої витрати. Тур представлений в формі ди-
намічного прайс-листа на сайті туроператора, яким 
може скористатися будь-який бажаючий, не вихо-
дячи з дому. Інформація даної системи не прохо-
дить через посередників, комерційні та авіа відділи 
– вона відразу потрапляє до споживача, що робить 
її актуальною. Головні переваги даного нововве-
дення: автоматичне керування продажами; істотне 
скорочення трудовитрат; захист від промислового 
шпигунства і цінової конкуренції. Впровадження 
«живої ціни» в 2013 р. дозволяє представникам ту-
ристичного ринку відстежувати і бронювати кращі 
пропозиції за актуальними цінами в режимі on-line, 
які розраховуються за частки секунди для кожного 
клієнта індивідуально.

Ще одним нововведенням туроператорів стала 
3D-реєстрація на рейси авіакомпаній. Туристи за-
здалегідь вибирають місце на борту літака, про-
ходять заочну реєстрацію і отримують посадковий 
талон. Крім того, мандрівники можуть визначитися 
з місцем в літаку, як за місяць, так і за три місяці 
до дати вильоту. Експерти авіаринку вже відчули, 
що масове використання завчасної 3D-реєстрації 
на рейсах дозволяє уникнути черги до стійок реє-
страції в момент перевантаження авіавузла, а спе-
ціальні стійки Drop Off в аеропортах – без черги 
здати багаж.

В якості прикладу інновації в туризмі можна 
також привести психологічний туризм. Психологіч-
ний туризм (психотуризм) – це все ще нове явище 
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в туріндустрії, що викликає багато питань, супере-
чок і критики. Разом з тим, в реєстрі послуг турист-
ських фірм вже з'явилася пропозиція – психотури 
(психологічні тури), що дозволяє задовольняти той 
попит, який вже існує на ринку турпослуг. З одного 
боку, організація психотуризму дозволяє сформу-
вати у населення адекватне ставлення до психології 
(зняти психологічний бар'єр, який існує у більшості 
людей, не пов'язаних з психологією, і проявляється 
у вигляді спотвореного розуміння ними суті психо-
логічного консультування, боязні звернення до фа-
хівця-психолога, страху перед психологічними від-
хиленнями в структурі своєї особистості). З іншого 
боку, організація психотуризму дозволяє запропо-
нувати туристам інноваційну турпослугу. В основі 
концепції психологічного туризму лежать фунда-
ментальні положення гештальтпсихології. Метою 
психологічного туризму є досягнення внутрішньої 
цілісності і гармонії особистісю. У травні 2009 року 
були розроблені три психотури: «Пізнай і зрозу-
мій себе», «Гармонія», «Антистрес», в розробці яких 
брав участь А.В. Мещанкін, директор ТОВ «Тайм 
Тревел». Названа турфірма в якості однієї з цілей 
своєї діяльності бачить створення інноваційних 
турпослуг. У червні цього ж року була організова-
на перша тургрупа з бажаючих стати учасниками 
психотуризму. Клієнти знайшли турфірму за допо-
могою Інтернет-реклами [6]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
можна сказати з упевненістю, що туристична га-

лузь йде в ногу з часом. Намагається не стояти на 
місці, а рухатися вперед, впроваджувати нововве-
дення у своїй діяльності, тим самим завойовувати 
новий ринок і нових покупців та займати на ринку 
конкурентні позиції. На даний час без впроваджен-
ня управлінських, технологічних та технічних інно-
вацій туристична фірма, як свідчать результати до-
сліджень, не може функціонувати на ринку більше 
п’яти років. Сьогодні в туризмі проявляється тен-
денція перетворення наукових знань в інновацію – 
отримання результату, придатного для прикладної 
реалізації. Для досягнення реальних результатів 
у діяльності з розвитку туризму на тій чи іншій 
території необхідно вивчати нові наукові напрацю-
вання та розробляти можливості їх застосування у 
своїй практичній роботі. Варто зазначити, що піс-
ля прийняття рішення про впровадження інновації 
потрібно враховувати економічну складову, тобто 
прораховувати окупність нововведення для даних 
умов і особливостей туристичної фірми. Також, не 
слід забувати, що робота з впровадження іннова-
цій має бути системною та послідовною. Для забез-
печення ефективної роботи, динамічного розвитку 
та підвищення конкурентоспроможності, органам 
управління туризмом, учаснику туристського рин-
ку, підприємству індустрії туризму, необхідно роз-
робити і потім реалізовувати інноваційну стратегію, 
визначити основні довготривалі напрями впрова-
дження нововведень і забезпеченість ресурсами 
для досягнення поставлених цілей.
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Постановка проблеми. В умовах фінансової 
кризи, що продовжується в економіці Укра-

їни, гостро постає питання своєчасності проведення 
розрахунків з постачальниками і підрядниками за 
товарно-матеріальні цінності та виконані роботи. 
Порушення строків погашення зобов’язань при-
зводить до їх накопичення та знецінення грошових 
коштів для кредиторів. Це негативно впливає на фі-
нансовий стан підприємств.

Обов’язковою умовою досягнення оперативності 
та вірогідності інформації, контрольованості проце-
су розрахунків з постачальниками і підрядниками є 
автоматизація їх обліку, яка сприяє його вдоскона-
ленню і підвищенню аналітичності та оперативності.

Проблемі автоматизації бухгалтерського обліку 
приділяється багато уваги у вітчизняних науково-
практичних та навчальних публікаціях. Праці В. 
Івахненкова, О. Волинця, О. Шатохіна та інших ви-
світлюють концептуальні теоретичні питання ство-
рення і функціонування комп'ютерних інформацій-
них систем обліку суб'єктів господарювання.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в удосконаленні аналітичного обліку розра-
хунків з постачальниками і підрядниками в умовах 
його автоматизації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Правові засади ведення бухгалтерського облі-
ку зобов’язань, у тому числі і обліку розрахунків 
з постачальниками і підрядниками визначають-

ся Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» та П(С)БО 11 
«Зобов’язання», а технологія обробки облікової ін-
формації залежить від обраної на підприємстві 
форми бухгалтерського обліку. 

В Україні використовується велика кількість 
програм, які дозволили б автоматизувати облік: 
«1С: Підприємство», «Галактика», «Парус», «BEST». 
Незважаючи на насичення ринку, вже декілька ро-
ків поспіль лідером на ньому є московська фірма 
1С. Програма «1С: Підприємство 8.2» забезпечує 
вирішення всіх завдань, що покладені на бухгал-
терську службу підприємства, якщо до її повно-
важень повністю входить облік на підприємстві, 
включаючи накопичення первинної документації, 
облік реалізації продукції тощо. 

Дана програма є універсальною, та призначена 
для автоматизації діяльності підприємства, та ви-
користовується для будь-яких видів і масштабів 
економічної діяльності підприємства, в тому числі й 
різних ділянок бухгалтерського обліку. 

Конфігурація «1C: Бухгалтерія 8.2» є сукупніс-
тю платформи «1С: Підприємство 8» і конфігурації 
«Бухгалтерія підприємства для України». Переваги 
переходу підприємств до використання програмно-
го продукту «1С: Підприємство 8.2» [4, c. 23]: 

– наявність панелі функцій, за допомогою якої 
можна швидко знайти потрібні облікові дані чи звіти; 

– перевірка правильності заповнення звітності 
здійснюється автоматично; 
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– форми списків документів, довідників можна 
змінювати (налаштувати потрібні дані в певній по-
слідовності); 

– є універсальною бухгалтерською програмою; 
– значна швидкість проведення розрахунків. 
Послідовність здійснення розрахунків з постачаль-

никами в умовах ведення комп’ютерного обліку, в се-
редовищі типової конфігурації програми «1С: Бухгал-
терія» передбачає виконання наступних кроків:

1. Реєстрація нового контрагента, яка відбува-
тиметься лише у разі його відсутності в довіднику 
Контрагенты / Контрагенти.

2. Типовою конфігурацією програми «1С: Бух-
галтерія 8.2» передбачено 2 варіанти проведення 
взаєморозрахунків з контрагентами:

 – у розрізі рахунків / накладних – зазвичай 
використовується у разі взаєморозрахунків за ра-
зовими постачаннями

 – у розрізі договорів – використовується у разі 
взаєморозрахунків з основними постачальниками 
(покупцями).

Вид взаєморозрахунку по конкретному поста-
чальнику (покупцю) проставляється у відповідному 
полі в довіднику Контрагенты / Контрагенти.

3. Оформлення платіжного доручення, яке відбу-
вається автономно або на основу вхідного рахунку.

4. Отримання і введення банківської виписки, під 
час якого виконуються проведення з надходження 
грошових коштів на поточний рахунок підприємства.

5. Здійснення запису у Книгу придбання для ре-
єстрації первинних документів з оприбуткування 
необоротних активів та ТМЦ (реєстрація вхідних 
податкових накладних).

6. Оформлення і реєстрація прибуткової наклад-
ної під час оприбуткування необоротних активів 
або ТМЦ, яка реєструється у відповідному Журналі 
документів і за якою виконуються проведення.

7. Введення в експлуатацію, яке виконуються 
виключно у разі оприбуткування необоротних ак-
тивів та МШП [2, c. 126].

Програма «1С: Бухгалтерія 8.2» дозволяє дета-
лізувати взаєморозрахунки організації з її контр-
агентами (постачальниками, покупцями) за доку-
ментами – замовленнями.

Документ – замовлення – перший документ у 
зв’язаній за змістом послідовності документів, яки-
ми оформляються взаєморозрахунки з постачаль-
никами та покупцями (наприклад, вхідний рахунок, 
рахунок – фактура, договір тощо).

У комп’ютерному варіанті бухгалтерського обліку 
важливим елементом інформаційного забезпечення є 
використання різноманітних довідників та констант, 
які спрощують заповнення електронних документів 
шляхом автоматичної підстановки одиниць виміру, 
статей витрат, використання аналітичних рахунків, 
що запроваджені до синтетичних рахунків.

Довідник – це сукупність інформації будь-якого 
вигляду, що зберігається у формі таблиць в базі даних. 
При розрахунках з постачальниками та підрядчиками 
в програмі «1С: Підприємство» необхідно сформувати 
такі основні довідники: «Номенклатура» та «Контр-
агенти». Довідник «Номенклатура» призначено для ве-
дення списку номенклатурних позицій запасів, послуг 
і не введених в експлуатацію необоротних активів. У 
зв’язку з особливостями типового рішення немає по-
треби вводити до списку ту саму матеріальну цінність 
кілька разів, якщо вона одночасно може бути товаром, 
продукцією, виробничим запасом. 

В довіднику «Контрагенти» міститься інформа-
ція про всіх контрагентів підприємства, тобто про 
всіх юридичних і фізичних осіб з яким організація 
вступає в різноманітні відносини (рис. 1.1). Довідник 

використовується як при виписці первинних доку-
ментів, так і для ведення аналітичного обліку на 
рахунках 36, 37, 63 та інших рахунках. 

Даний довідник має трирівневу структуру, яка 
дає змогу групувати контрагенти за певними озна-
ками, що суттєво полегшує роботу з ними [1, c. 151]. 

Рис. 1.1. Структура нормативно-довідкової 
інформації з обліку розрахункових 

операцій з контрагентами

Облік розрахунків підприємства з його контра-
гентами (покупцями і постачальниками) ведеться в 
типовій конфігурації в розрізі так званих докумен-
тів-замовлень. Документом-замовленням в програмі 
є перший документ пов’язаний за змістом послідов-
ності документів, які впливали на стан розрахунків 
з контрагентом. Для автоматизації оприбуткування 
товарно-матеріальних цінностей на підприємстві 
передбачено документ «Надходження товарів та 
послуг», який у сформованому для друку вигляді 
має форму «Прибуткової накладної». Заповнення 
реквізитів екранної форми документу «Прибуткова 
накладна» починають з реквізитів групи «Вид по-
стачальника», яке може приймати одне з наступ-
них значень: вітчизняний постачальник, іноземний 
постачальник, підзвітна особа, інше. Це впливає 
на вибір бухгалтерського рахунку постачальника 
в додатковій закладці. Після цього вказується по-
стачальник із довідника «Контрагенти» або «Спів-
робітники», вибирається валюта, в якій випису-
ється накладна і курс цієї валюти. Програма 1С: 
Бухгалтерія забезпечує автоматичне формування 
податкових накладних під час оформлення опера-
цій, унаслідок яких виникає право на податковий 
кредит та податкове зобов’язання. При розрахун-
ках з постачальниками та підрядниками податкові 
накладні, які надходять від них, реєструються у до-
кументі «Реєстрація вхідного податкового докумен-
ту», який не має друкованої форми [3, c. 77].

Сплата постачальникам та підрядникам за товар-
но-матеріальні цінності здійснюється в основному 
через банк, для цього на підставі документів «Ра-
хунок на оплату постачальника» або «Надходження 
товарів та послуг» формується «Платіжне доручен-
ня вихідне». При автоматизації обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядчиками одержують таку 
звітну інформацію як оборотно-сальдова відомість, 
оборотно-сальдова відомість по рахунку 63. Крім 
того можна зробити аналіз рахунку 63 сформував-
ши документ «Аналіз рахунка 63» – містить обороти 
рахунку з іншими рахунками за обраний період, а 
також сальдо на початок та кінець періоду. Також 
для аналізу взаєморозрахунків дуже корисна відо-
мість «Картка рахунку 63», яка відображає всі гос-
подарські операції зафіксовані на протязі звітного 
періоду по вибраному аналітичному об’єкту. Крім 
того в ній відображаються ті документи, що сфор-
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мовані в режимі «Документи і розрахунки» в яких 
фігурує субконто, що аналізується. Автоматизація 
обліку розрахункових операцій дозволяє [5]: 

1. Швидше і точніше знайти або створити від-
повідного контрагента у базі підприємства з усіма 
його даними та реквізитами. 

2. Вести облік господарських операцій підприєм-
ства по кількох видах розрахунків – готівка, пере-
доплата, бартер, що не потребує додаткової трати 
часу та створення нових договорів. 

3. Автоматичну оплату рахунків виставлених 
контрагенту-платнику. 

4. Зменшити затрати часу на оформлення і ви-
писку договорів, накладних, рахунків-фактур та ін-
ших відповідних документів. 

5. Автоматично відображати дані господарських 
операцій протягом відповідного періоду в регістрі 
взаєморозрахунків. 

6. Здійснювати оперативний контроль за станом 
взаєморозрахунків. 

7. Для правильної обробки складних операцій 
призначені відомості взаємних розрахунків з креди-
торами та дебіторами, які дають змогу контролювати 
заборгованість підприємства та вчасно її погашати. 

8. За допомогою особового рахунка відповідно-
го контрагента можна одержати необхідний список 
відповідних документів з мінімальними затратами 
часу та коштів. 

9. Автоматично погасити заборгованість підпри-
ємства з реєстрацією чи без реєстрації документа. 

Висновки з проведеного дослідження. На під-
приємствах доцільно впроваджувати автоматизо-
вану систему обліку не з метою отримання гло-
бального результату, а для вирішення локальних 
проблем. Використання комп’ютерних облікових 
програм значно підвищує оперативність веден-
ня обліку на підприємстві, збільшує рівень його 
деталізації,посилює контроль за достовірністю та 
правильністю облікової інформації на всіх етапах 
її обробки. 
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Проблема та її зв’язок із науково-практич-
ними завданнями. Туризм, рекреаційна ді-

яльність та культура є невід’ємними складовими 
соціогуманітарної сфери, що регулює функціону-
вання життєдіяльності людських спільнот в частині 
підвищення якості й відтворення людського потен-
ціалу. Особливої ваги діяльність у сфері надання 
туристичних послуг та послуг культури набуває 
для сільських територій, де процеси деградації 
людського капіталу призводять до таких негатив-
них наслідків, як безробіття, скорочення чисельнос-
ті населення через старіння та міграцію, зростання 
соціальної напруги і глибокої економічної депресії. 
З огляду на це заходи, спрямовані на модернізацію 
систем управління сільськими територіями, інтен-
сифікацію альтернативних сільськогосподарському 
виробництву видів економічної діяльності, підви-
щення культурно-освітнього рівня сільського насе-
лення набувають першочергової ваги. 

Останні дослідження та публікації з теми. Про-
блеми та особливості розвитку туристично-рекре-
аційних ресурсів, планування й розміщення те-
риторіально-рекреаційних систем знайшли свої 
відображення в працях багатьох вітчизняних і за-
рубіжних вчених-економістів. Територіальне роз-
міщення туристично-рекреаційних ресурсів до-
сліджували М. Багров, Ю. Веденін, М. Ігнатенко, 
В. Руденко, І. Твердохлєбов; особливості розвитку 
територіально-рекреаційних систем – М. Долішній, 
М. Нудельман, М. Пістун, В. Стеченко, О. Шаблій; 
районування та кластеризацію курортно-рекре-
аційного комплексу – І. Бистряков, Т. Галушкіна,  
З. Герасимчук, С. Харічков, Є. Хлобистов, Л. Чер-
нюк, Л. Черчик. 

У працях закордонних вчених все частіше зна-
ходять своє відображення питання зв’язку розвитку 
туризму зі станом та ресурсами сфери культури. За 
Х. Хагісом, туризм є видом подорожі, що передба-
чає відвідування об’єктів культурної спадщини не-
залежно від початкової та/або основної мети подо-
рожі [1]. Погляди цього та інших авторів сприяли 
виокремленню культурного туризму у структурі 
світової туристичної індустрії. Р. Стеббінс культур-
ним туризмом називав подорожі, що мають на меті 
участь в усьому різноманітті форм культурного 
життя та пошук і відвідування об’єктів культури [2]. 
На думку Дж. Уррі, межа між культурою та туриз-
мом як різними видами дозвіллєвої діяльності роз-
мивається завдяки загальній «культуризації» насе-
лення (долучення до набутків культури все ширших 
верств), збільшенню можливостей для подорожей 

та розвиткові транспортної інфраструктури, розши-
ренню підприємствами туристичної індустрії пере-
ліку послуг за рахунок послуг сфери культури [3]. 
Таким чином, є підстави стверджувати, що туризм 
не лише став невід'ємною частиною сфери культури, 
але й значною мірою визначає обсяги виробництва й 
особливості споживання культурних послуг. 

Теоретико-методологічні засади функціонуван-
ня та розвитку сфери туризму й культури сіль-
ських територій як цілісних соціо-еколого-еконо-
мічних систем у вітчизняній науковій літературі 
практично не розглядається. Саме поняття «сільські 
території» протягом останніх двадцяти років зазна-
ло глибоких трансформацій, і на даний час можна 
говорити про науковий плюралізм теоретико-мето-
дологічних і практичних підходів до трактування 
ролі й принципів функціонування окремих сфер 
економічної діяльності в межах сільських терито-
рій. Досліджуючи суспільства в межах окремих те-
риторій (у т.ч. сільських територіальних утворень), 
О. Павлов використовує поняття ареалу як природ-
но-історично-соціально-територіального комплексу, 
що характеризується матерією, часом і простором, 
та соціального ареалу як соціально-культурного за-
повненого простору, обмеженого певними кордона-
ми або усталеними й ієрархізованими соціальними 
зв’язками [4; с. 3]. Водночас особливості соціо-еко-
лого-економічного розвитку сільських територій, 
теоретико-методологічні засади функціонування 
окремих сфер економічної діяльності та механізми 
підвищення їх ефективності з огляду на складність 
і комплексність проблематики представляють зна-
чний науковий інтерес. З практичної точки зору до-
слідження зв’язку та розвитку туризму і культури 
на селі актуальні тому, що «сільські території – це 
не тільки просторовий базис виробництва, а й при-
родне середовище та місце життєдіяльності людей. 
Саме тому від людини, її культурно-освітнього рів-
ня, професійної підготовки, навичок, вмотивованос-
ті, бажання та вміння працювати і господарювати 
залежить ефективність використання території» [5; 
c.116]. Узагальнення висновків цього та інших авто-
рів (напр., М. Барановського [6], О. Бородіної [7]) зу-
мовлює визнання тенденцій розвитку сфери туриз-
му та культури сільських територій, їхніх функцій, 
засад структурно-просторової організації об’єктів, 
ключових механізмів управління цими видами ді-
яльності перспективними напрямами подальших 
наукових досліджень. 

Цілі наукового дослідження. Метою даного на-
укового дослідження є аналіз основних тенденцій 
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розвитку підприємств сфери культури і туризму, 
розташованих в межах сільських територій, та ви-
роблення обгрунтованих рекомендацій щодо мож-
ливих напрямів подолання негативних тенденцій, 
притаманних цим видам діяльності, з урахуванням 
особливостей соціально-економічного й екологічного 
стану сільських регіонів України. Для досягнення 
зазначеної мети за допомогою математично-статис-
тичних методів на прикладі Київської області про-
аналізовано стан та динаміку функціонування під-
приємств тимчасового розміщення туристів (готелів, 
інших аналогічних засобів), санаторно-курортних і 
оздоровчих закладів (у т.ч. дитячих), суб’єктів ту-
ристичної діяльності (турагентів, туроператорів), 
закладів культури (бібліотек, кінотеатрів, клубів).

Основні результати дослідження. Аналіз еко-
номічної статистики демонструє, що з низки при-
чин – у першу чергу через нерозвиненість мережі 
закладів тимчасового розміщення туристів – вклад 
Київської області у національний туризм є значно 
меншим за середньорегіональний по Україні, а чи-
сельність суб’єктів туристичної діяльності столич-
ного регіону та обслугованих ними туристів не пе-
ревищує 2% (Рис. 1).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

м.
 К

иї
в

АР
 К

ри
м

Дн
іпр

оп
ет

ро
вс

ьк
а

Ха
рк

івс
ьк

а

До
не

ць
ка

О
де

сь
ка

Ль
вів

сь
ка

За
по

різ
ьк

а

Че
рн

іве
ць

ка

За
ка

рп
ат

сь
ка

По
лт

ав
сь

ка

Ів
ан

о-
Фр

ан
ків

сь
ка

Че
рк

ас
ьк

а

Хм
ел

ьн
иц

ьк
а

м.
 С

ев
ас

то
по

ль

Ві
нн

иц
ьк

а

Лу
га

нс
ьк

а

Во
ли

нс
ьк

а

Хе
рс

он
сь

ка

М
ик

ол
аї

вс
ьк

а

Ки
їв

сь
ка

Ж
ит

ом
ир

сь
ка

Рі
вн

ен
сь

ка

Кір
ов

ог
ра

дс
ьк

а

Те
рн

оп
іль

сь
ка

Че
рн

ігів
сь

ка

Су
мс

ьк
а

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

частка суб"єктів туристичної діяльності регіону (ліва вісь)

частка туристів, обслуговуваних суб"єктами туристичної діяльності регіону (права вісь)

Рис. 1. Частка регіонів України у загальній 
чисельності суб’єктів туристичної діяльності  

та обсязі обслугованих ними туристів у 2012 р., % 
(розраховано автором за [8])

У Київській області діють трохи більше півсо-
тні готелів та інших аналогічних місць тимчасового 
розміщення туристів; з двох сотень сільських садиб 
зеленого туризму, що функціонують в Україні, в 
області не зареєстровано жодної. Попри малу кіль-
кість об’єктів готельної інфраструктури, кількість 
осіб, розміщених у цих закладах, потроху зростає: 
якщо у 2011 році готелі надали місце 169 тис. осіб, 
то у 2012 р. – 183 тис. . Це свідчить про зростан-
ня попиту на послуги готельних підприємств та, як 
наслідок, потребу у збільшенні потужностей інф-
раструктури. Про це ж свідчить і зростання чис-
ла суб’єктів туристичної діяльності, що працюють 
на території області, з 63 осіб у 2011 р. до 69 – у 
2012 (у першу чергу зросла кількість турагентів – з 
57 до 63 осіб). Відповідно, протягом означеного пе-
ріоду значно зріс обсяг туристів, обслуговуваних 
суб’єктами туристичної діяльності: з 12,7 тис. до 
18,3 тис. осіб, у т.ч. різко зросла кількість турис-
тів, обслуговуваних турагентами – з 9,8 тис. до 
17,9 тис. . Натомість обсяг туристів, яким надавали 
послуги туроператори, навпаки зменшився (з 2,9 
тис. до 0,4 тис. ). Як зазначалося, розвиток турис-
тично-рекреаційної сфери на Київщині не завжди 
співпадає із загальноукраїнськими тенденціями: 
кількість колективних засобів розміщення та місць 
у них, кількість спеціалізованих засобів розміщен-
ня, місць у них та чисельність оздоровлених по-
при зага-льну тенденцію до зростання у Київській 
області навпаки скорочується: протягом 2011-2012 

років зазначені показники зменшилися на 3-10% 
(Рис. 2).

Так само скорочується кількість дитячих закла-
дів оздоровлення та відпочинку, кількість місць у 
них і чисельність оздоровлених дітей. У 2012 р. в 
Київській області чисельність таких закладів ско-
ротилася до 477 од. (з 553 у 2011 р.), а місць у них 
– з 4,4 тис. до 3,5 тис. . Обсяг дітей, які перебували 
влітку у дитячих закладах оздоровлення та відпо-
чинку, на Київщині у 2012 р. становив 34,8 тис. осіб 
(проти 45,2 тис. у 2011 р.), а частка оздоровлених у 
літніх дитячих закладах осіб віком від 7 до 16 років 
зменшилася за рік з 31% до 26 (для порівняння, за-
галом по Україні цей показник за означений період 
зріс на 1 пункт, сягнувши у 2012 р. 43%).

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Україна 3% 3% 6% -1% 6% 7% 7% 2% 5%

Київська область -6% -3% 5% 2% 1% 8% -10% -4% -7%

КЗР, од.
КЗР, 

місць у 
них

КЗР, 
розміщено 

осіб
Готелі, од.

Готелі, 
місць у 

них

Готелі, 
розміщено 

осіб
СЗР, од.

СЗР, 
місць у 

них

СЗР, 
оздоров-
лено осіб

Прим. КЗР - колективні засоби розміщення 
            СЗР - спеціалізовані засоби розміщення

Рис. 2 Зміна чисельності об’єктів туристичної  
і санаторно-курортної сфери та обсягів наданих 

ними послуг в Україні і Київській області протягом 
2011-2012 рр., % (розраховано автором за [8])

Негативні тенденції спостерігаються і в сфе-
рі культури. У населених пунктах Київської об-
ласті неухильно скорочується кількість бібліотек 
і бібліотечний фонд, повністю зникли кінотеатри, 
зменшується чисельність клубних закладів (табл. 
1). Книжковий фонд у бібліотеках області щороку 
скорочується на 1%, хоча в середньому по Укра-
їні цей показник попри значні відхилення у се-
редньостроковій ретроспективній динаміці має по-
зитивний тренд. З 556 кінотеатрів, що працювали 
на території області до 1995 року, у 2012 р. не за-
лишилося жодного. Однаково швидко – щороку на 
0,8% – скорочується чисельність бібліотек та клу-
бів області. Хоча в цілому в Україні заклади такого 
типу зникають у півтора рази швидше, негативною 
особливістю функціонування сфери культури у Ки-
ївській області є те, що зменшення числа клубів, кі-
нотеатрів, бібліотек відбувається насамперед через 
зміну профілю їх діяльності та переоблаштування 
на більш комерційно привабливі, але далекі від ви-
конання функцій культури об’єкти. 

Для припинення подальшого руйнування сфери 
культури і туризму в Київській області та забез-
печення позитивної динаміки розвитку сфери пер-
спективним напрямом слід визнати сільський зе-
лений туризм. Його розвиток сприятиме переходу 
сільської економіки на засади багатофункціональ-
ності, дозволить збільшувати доходи місцевих меш-
канців та принаймні частково подолати надвисокий 
рівень безробіття, деградації сільського населення 
та його міграції. З урахуванням цих цілей та для ви-
значення матеріально-технічних, фінансових, орга-
нізаційних механізмів їх досягнення слід розробити 
й ухвалити програму розвитку сільського зеленого 
туризму Київщини. Політика у цій сфері має поєд-
нувати помірний протекціонізм зі стимулюванням 
приватної ініціативи. З метою підтримки сільсько-
го зеленого туризму та розширення територіальної 
бази для здійснення такої діяльності доцільно роз-
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глянути можливість виведення з інтенсивного обро-
бітку деградованих, малопродуктивних, техногенно 
забруднених сільськогосподарських угідь із метою 
їх подальшого використання в сільському туризмі.

Зусилля органів місцевої влади мають бути 
спрямовані на забезпечення їх ефективної взаємо-
дії з суб'єктами підприємницької діяльності у сфері 
сільського туризму та їх асоціаціями з метою ство-
рення мережі агротуристичних підприємств. Співп-
раця у цій сфері потребує надання органами влади 
консультаційної допомоги підприємцям (напр., щодо 
процедур реєстрації, сертифікації, ліцензування, 
категоризації сільських садиб та міні-готелів, ін-
формаційний і рекламний супровід їх діяльності). 
Регіональні органи влади спроможні організувати 
та забезпечити реалізацію освітніх програм, курсів 
професійної підготовки, підвищення кваліфікації 
підприємців у галузі сільського туризму, а також 
створити електронні ресурси відкритого доступу, 
що пропонуватимуть послуги власників сільських 
садиб. 

Сільський зелений туризм як сфера надання по-
слуг потребує належної інфраструктури. Заходи зі 
створення мережі приватних туристично-рекреа-
ційних закладів мають включати залучення інвес-
тицій для будівництва та відновлення інженерної, 
транспортної, комунальної інфраструктури сіль-
ських територій та стимулювання розвитку суміж-
них галузей (послуг перевізників, торгівлі, харчової 
промисловості, сфери розваг). 

У сфері культури та мистецтв доцільно спряму-
вати зусилля на реалізацію заходів зі збереження 
історико-культурної спадщини, відновлення та рес-
таврацію пам’яток історії й архітектури; розробку 
програм культурного туризму для залучення по-
дорожуючих до відвідування об’єктів культурної 
спадщини регіону; створення регіональної системи 
моніторингу стану і використання об’єктів куль-
турної спадщини, пам’яток історії та архітектури; 
зміцнення партнерства органів місцевої та регіо-
нальної влади, організацій та установ культури і 
представників туристичного бізнесу з метою збе-

реження історичної та культурної спадщини, від-
новлення культурних традицій, етнічних промис-
лів, відтворення архітектурного й ландшафтного 
середовища та демонстрації культурної спадщини 
і сучасних досягнень культури та мистецтва; впро-
вадження системи фінансового забезпечення реалі-
зації організаціями й установами сфери культури 
інноваційних програм та проектів за ключовими 
напрямами (бібліотечна справа, традиційна народна 
культура, музейна справа, професійне мистецтво, 
просвіта у сфері культури) на конкурсній основі че-
рез систему грантів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Туристично-рекреаційній індустрії та сфері куль-
тури Київської області притаманний депресивний 
стан, а тенденціям розвитку – особливо негативний 
характер у порівнянні з більшістю регіонів України. 
Про це свідчать показників стану і функціонуван-
ня підприємств готельного господарства, санатор-
но-курортного комплексу, суб’єктів туристичної ді-
яльності, закладів культури. Політика управління 
туристично-культурною сферою регіону має бути 
спрямована в першу чергу на інтенсифікацію аль-
тернативних традиційному сільськогосподарському 
виробництву видів діяльності – зокрема, сільського 
зеленого туризму, а також культурного туризму, 
що передбачає використання з туристичною метою 
об’єктів культурно-історичної спадщини, розташо-
ваних на території області. Іншим ключовим напря-
мом є відновлення інфраструктури сфери культури 
з метою недопущення подальшого зниження куль-
турно-освітнього рівня сільського населення та де-
градації людського потенціалу. 

Обгрунтування принципів та складання схем 
територіально-просторового розміщення туристич-
но-рекреаційних підприємств, у тому числі садиб 
сільського зеленого туризму, а також оптимізація 
мережі закладів культури, розташованих на тери-
торії сільських населених пунктів регіонів України, 
є актуальним завданням подальших наукових до-
сліджень з розвитку сільських територій як ціліс-
них соціо-еколого-економічних систем.

Література:
1. Hughes H. Redefining Cultural Tourism / Hughes Howard // Annals of Tourism Research. – 1996. – № 23. – P. 707-709.
2. Stebbins R. Cultural Tourism as Serious Leisure / Stebbins, Robert // Annals of Tourism Research. – 1996. – № 23. –  

P. 948-950.
3. Urry J. Consuming Places / J. Urry. – London : Routledge, 1995. – 257 p.
4. Павлов О. І. Сільські території як об’єкт наукового дослідження / О. І. Павлов // Державне будівництво. – 2006. – 

№ 1. – С. 3. – Режим доступу до журн. : www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1/doc/1/04.pdfю
5. Павлов О. Сільські території: теоретико-методологічні засади досліджен-ня / Павлов О. // Регіональна історія 

Таблиця 1
Чисельність та потужність об’єктів сфери культури в Україні і Київській області у 1995-2012 рр. [8]

1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 середня щорічна зміна 
показника, % *

кількість бібліотек, од.
Україна 23 816 20 722 19 821 20 057 19 487 19 326 19 216 -1,2
Київська  область 1 033 954 924 907 905 901 897 -0,8

бібліотечний фонд, од. на 100 мешканців
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Київська  область 556 298 63 45 42 44 - -52,2

кількість клубних закладів, од.
Україна 22 954 20 408 19 149 18 718 18 593 18 537 18 476 -1,3
Київська  область 959 905 867 844 841 843 842 -0,8

* Розраховано автором.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные тенденции развития туристско-рекреационной и культурной сферы сельских тер-
риторий на примере Киев-ской области. Проанализированы состояние и динамика функционирования предприятий 
временного размещения туристов, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, субъектов туристической 
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Summary
In the article major tendencies on how tourism, recreation and culture develop under limitations intrinsic to rural territories 
are considered by the ex-ample of Kyiv region. With scope of statistics it describes current status and dynamics of work of 
hotels, tourist industry enterprises, sanatoriums and resort units, and firms supplying cultural services, which have been 
located on territories of rural settlements. Recommendations on how to break negative tendencies inherent in tourism and 
culture industries are developed with consideration of social, economic, and environmental circumstances relevant to rural 
territories of Ukraine’s regions. 
Keywords: tourism-and-recreation sphere, culture, rural territory, socio-environment-economical system, tourism industry.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Проаналізовано тенденції розвитку підприємництва в державі та встановлено основні його перепони. Досліджено 
розвиток малого та великого бізнесу в різних регіонах України, визначено найбільш розвинені регіони. Визначено 
недоліки державного регулювання та дано рекомендації щодо підвищення рівня підприємництва в Україні.
Ключові слова: державне регулювання, підприємство, підприємницька діяльність, індекс глобальної 
конкурентоспроможності.

Постановка проблеми. Підприємництво в 
Україні розвивається повільно, тому під-

вищення його рівня є важливою проблемою для 
економіки держави. Це спричинено зокрема склад-
ним механізмом державного регулювання, який по-
требує оновлення, а також складною процедурою 
отримання дозволів та сертифікатів, низьким рів-
нем конкуренції та слабким доступом до фінансу-
вання.

Постановка завдання. Завдання даної роботи 
полягає в тому, щоб визначити стан підприємниць-
кої діяльності в країні та чинники, які сприяють її 
покращенню.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
числа найважливіших ознак розвиненості економі-
ки прийнято відносити частку малих і середніх під-
приємств в її структурі. Що стосується економічно 
розвинених країн, можна констатувати, що в мало-
му бізнесі працює більше половини працездатного 
населення. При цьому малий бізнес сприяє зрос-
танню національної економіки, дозволяє просувати 
нові технології, заповнювати ринок товарами і по-
слугами на конкурентній основі.

Під державним регулюванням підприємницької 
діяльності слід розуміти реалізацію об'єктивності 
економічної необхідності координування, узгоджен-
ня діяльності підприємницьких структур з метою 
досягнення загальної мети макроекономічного роз-
витку – задоволення суспільних потреб. Отже, 
досягнення цієї мети в значній мірі залежить від 
наявності системи управління, форми і методів дер-
жавного регулювання підприємницької діяльності.

Згідно з чинним законодавством держава гаран-
тує всім підприємцям, незалежно від обраних ними 
організаційних форм підприємницької діяльності, 
рівні права і створює рівні можливості для доступу 
до матеріально-технічних, фінансових, трудових, 
інформаційних, природних та інших ресурсів. Дер-
жава законодавчо забезпечує свободу конкуренції 
між підприємствами, захищає споживачів від про-
явів недобросовісної конкуренції та монополізму в 
будь-яких сферах підприємницької діяльності.

Завдання державної політики у сфері розвитку 
малого і середнього підприємництва в Україні по-
лягає в:

1) створенні сприятливих умов для розвитку ма-
лого і середнього підприємництва;

2) забезпеченні розвитку суб’єктів малого і се-
реднього підприємництва з метою формування 
конкурентного середовища та підвищення рівня їх 
конкурентоспроможності;

3) стимулюванні інвестиційної та інноваційної 
активності суб’єктів малого і середнього підприєм-
ництва;

4) сприянні провадженню суб’єктами малого і 
середнього підприємництва діяльності щодо просу-
вання вироблених ними товарів (робіт, послуг), ре-

зультатів інтелектуальної діяльності на внутрішній 
і зовнішній ринки;

5) забезпеченні зайнятості населення шляхом 
підтримки підприємницької ініціативи громадян [1].

До початку 2013 року в Україні було зареєстро-
вано 1,6 млн суб'єктів господарювання: 365 тис. під-
приємств і 1,235 млн фізичних осіб – підприємців. 
За рік кількість підприємств збільшилася ще на 
50,26 тис. До малих відноситься левова частка під-
приємств – 94,3% [2]. 

Особливістю українського малого і середньо-
го бізнесу є те, що незважаючи на досить високі 
кількісні показники малих і середніх підприємств 
в Україні, вони виробляють, за різними оцінками, 
від 7% до 15% ВВП. Згідно з даними Федерації 
роботодавців України, 85% української економіки 
створюється приблизно трьома сотнями великих 
підприємств, і всього 15% ВВП генерується малим 
і середнім бізнесом. Водночас, в Австрії цей показ-
ник досягає 45% ВВП, а в Німеччині – 60% [2].

У регіонах України малий бізнес розвинений не-
рівномірно. За кількістю підприємств лідирує сто-
лиця – тут зареєстровано 75 тис. юридичних осіб, 
або 20,6% від загального числа по країні. На тисячу 
жителів столиці, таким чином, припадає близько 26 
підприємств. Однак, багато компаній, зареєстрова-
них в Києві, фактично перебувають в інших регіонах 
– в центрі ділової активності легше уникнути уваги 
перевіряючих органів і простіше отримати доступ 
до ресурсів, у тому числі фінансових. Після Києва 
найнасиченіша за кількістю підприємств Одеська 
область. В цьому регіоні на тисячу населення при-
падає 10 юридичних осіб. Ділова активність обумов-
лена вигідним географічним положенням. Однак, 
згідно з дослідженням інвестиційної привабливості 
регіонів, яке провів Київський міжнародний центр 
соціології, область характеризують найвищі показ-
ники корупції і найнижчі – захисту прав власності. 
Експерти вказують на небезпеку рейдерства в ре-
гіоні, що заважає реалізації його інвестиційного по-
тенціалу. У Київській області кількість підприємств 
на тисячу жителів майже така ж як в Одеській – 
позначається близькість до столиці і, як наслідок 
– порівняно непогано розвинена інфраструктура. 
Досить високий показник у Харківській області – 
9 підприємств на тисячу жителів. Високий рівень 
економічного розвитку області пов'язаний як з ви-
гідним географічним положенням на кордоні з Росі-
єю, так і зі значними запасами власних сировинних 
ресурсів – нафти, газу і вугілля. У рейтингу інвес-
тиційної привабливості регіонів Харківська область 
займає перше місце.

Найнижча «щільність» фізичних осіб-підприєм-
ців – на Західній Україні, в Тернопільській, Рівнен-
ській та Львівській областях – по 22 підприємця на 
тисячу громадян. Однак по абсолютній кількості фі-
зичних осіб-підприємців на область лідирує Донецьк. 
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Цікаво, що сумарно на Київ і Донецьку область при-
падає 16% всіх фізичних осіб-підприємців [2].

Так, у Черкаській області станом на 2012 р. 
кількість малих і середніх підприємців складає 54 
одиниці на 10 тис населення, чисельність найма-
них працівників на малих і середніх підприємствах 
– 111 091 осіб, кількість фізичних осіб-підприєм-
ців – 52604 осіб. За даними Головного управління 
статистки в області у 2011 році кількість малих 
підприємств (з урахуванням фермерських госпо-
дарств) на 10 тисяч наявного населення досягла 49 
одиниць проти 43 одиниць у 2010 році. Кількість 
середніх підприємств на 10 тис. наявного населення 
залишилася незмінною – 4 одиниці.

За цей же період на 1,2 відсотка зросла кількість 
зайнятих працівників на малих підприємствах і до-
сягла майже 47,2 тис. осіб. Кількість найманих пра-
цівників малих підприємств становить 44,3 тис. осіб, 
що на 1,3 відсотка більше попереднього року. Разом 
з тим, відбулося зменшення на 3,9 відсотка кількос-
ті зайнятих та найманих працівників на середніх 
підприємствах. Зросла середньомісячна заробітна 
плата найманих працівників малих і середніх під-
приємств до 1 252,36 грн. та 1 847,12 грн., або на 11,6 
і 20,0 відсотків відповідно. 

Обсяги реалізованої продукції, робіт, послуг (без 
ПДВ та акцизу) малих і середніх підприємств за під-
сумками 2011 року склали 9,6 млрд. грн. та 18,2 млрд. 
грн., що на 1,4 млрд. грн. та 3,8 млрд. грн., або на 16,9 
і 26,1 відсотка більше 2010 року відповідно [3].

Індекс глобальної конкурентоспроможності 
складений з 113 змінних, які детально характе-
ризують конкурентоспроможність країн світу, що 
знаходяться на різних рівнях економічного розви-
тку. Сукупність змінних на дві третини складаєть-
ся з результатів глобального опитування керівників 
компаній (щоб охопити широке коло факторів, що 
впливають на бізнес-клімат в досліджуваних краї-
нах), а на одну третину із загальнодоступних дже-
рел (статистичні дані і результати досліджень, що 
здійснюються на регулярній основі міжнародними 
організаціями). Всі змінні об'єднані в 12 контроль-
них показників, що визначають національну кон-
курентоспроможність, серед них управлінська сфе-
ра, інфраструктура, макроекономічне середовище, 
здоров’я та початкова освіта, вища освіта та підго-
товка, ринок товарів та послуг, трудові ресурси, фі-
нансова сфера, розвиток технологій, обсяги ринку, 
розвиток бізнесу інновації [6].

За даними звіту Всесвітнього економічного фо-
руму про глобальну конкурентоспроможність у 
2012-2013 рр., Україна серед 144 країн посіла 73-є 
місце проти 82-го у 2011-2012 рр. Провідні позиції 
займають Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія, які 
складають трійку лідерів. Російська Федерація та 
Казахстан випереджають Україну за показниками 
конкурентоспроможності, посідаючи відповідно 67 і 
51-е місця у загальному рейтингу. 

Внаслідок економічних та політичних негараздів 
Україна втратила 16 позицій за 2009-2010 рр. Але 
у 2011-2012 рр. стан економіки країни покращився, 
що дало змогу піднятися в рейтингу на 7 позицій. 
А згідно із звітом Всесвітнього економічного фору-
му про глобальну конкурентоспроможність за 2012-
2013 рр. Україна піднялася ще на 9 позицій, про-
довжуючи демонструвати свої основні конкурентні 
переваги – освіту та ємність ринку.

Іншою вагомою складовою дослідження є визна-
чення ступеня впливу найбільш проблемних фак-
торів для ведення бізнесу в країні, який оцінюється 
шляхом експертного опитування керівників підпри-
ємств та організацій.

Отримані результати опитування громадської 
думки з числа 16 запропонованих найбільш про-
блемних чинників засвідчили корупцію, бюрокра-
тію, відсутність доступу до фінансів та податкову 
політику, як найбільш негативні, а людські факто-
ри, серед яких рівень підготовки персоналу та став-
лення робітників до виконання обов’язків на думку 
респондентів мають найменш негативний вплив на 
розвиток бізнесу в Україні.

Найгірші показники належать впливу бюрокра-
тії, корупції та податкової політики на розвиток 
бізнесу та залучення інвестицій, довіри до політи-
ків, роботи правоохоронних органів та незалежності 
судів, якості доріг, стійкості банків, захисту мате-
ріальних та інтелектуальних прав власності. Най-
кращий стан справ в нашій країні з охопленням 
населення освітою, якості викладання природничих 
та математичних наук, рівнем розвитку залізниці 
та обсягах ринку. З часом якість освітніх послуг та 
рівень вітчизняної науки помітно падає, дана тен-
денція зумовлена відсутністю впровадження науко-
ємних технологій у виробництво та фінансування 
науки на належному рівні.

Проведений аналіз на основі індексів глобаль-
ної конкурентоспроможності свідчить про згубний 
вплив управлінської сфери на розвиток бізнесу та 
залучення інвестицій, регресуючи процеси у якості 
надання освітніх послуг та рівня розвитку науки, 
незначне використання передових інноваційних 
розробок у виробництві, незахищеність майнових 
та інтелектуальних прав власності, відтік високок-
валіфікованих кадрів. Обсяги ринку, висока якість 
людського потенціалу, відсутність тероризму, сти-
хійних лих та епідемій являються єдиними пере-
вагами над іншими країнами, що за умови струк-
турних якісних змін в управлінській сфері здатні 
підвищити конкурентоздатність України [6].

За показником “інноваційна спроможність” 
Україна змістилася вниз на 16 позицій, оскільки ві-
тчизняні підприємства більшою мірою використо-
вують іноземні технології шляхом отримання ліцен-
зій, ніж власні розробки та дослідження.

Підсумки дослідження інвестиційного та іннова-
ційного розвитку України останніх років свідчать 
про підвищення ролі цілеспрямованої державної 
політики, орієнтованої на підтримку цілісності ін-
новаційного процесу – від наукової розробки до ін-
вестування масового виробництва. Це сприяло по-
кращенню місця України у міжнародних рейтингах.

Україна показала повільніше економічне зрос-
тання, ніж сусідні країни. Це пояснюється пере-
важно повільним зростанням приватного сектору. 
Повільне зростання спричинені слабким регулятор-
ним середовищем, слабким доступом до фінансу-
вання та низьким рівнем конкуренції, а також зна-
чним впливом приватних інтересів на державу [6].

Основні перепони росту:
1. Слабке регуляторне середовище
2. Слабкий доступ до фінансування
3. Низький рівень конкуренції
4. Складна процедура отримання дозволів і по-

годжень;
5. Недостатня інформаційна та правова обізна-

ність суб`єктів підприємництва.
Так, проблемами для розвитку підприємництва 

є надмірна кількість дозволів, норм та ліцензій, не-
ефективні та корумповані перевірки, застарілі тех-
нічні стандарти, часто успадковані з радянських 
часів, непослідовне і неефективне запровадження 
правил, слабкий захист права власності.

В Україні доцільно застосовувати державну по-
літику господарського порядку, оскільки коригуван-
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ня структури недостатньо розвинутої національної 
економіки лише ринком, без державного втручання 
призведе до:

 – загального структурного спрощення;
 – занепаду високотехнологічних галузей;
 – посилення сировинної спрямованості промис-

лового виробництва;
 – набуття країною ролі споживача кінцевої 

продукції;
 – перетворення в постачальника дешевої сиро-

вини і робочої сили;
 – спеціалізації на використанні екологічно 

брудних технологій і виробництв [4].
Висновок з проведеного дослідження. Отже, 

підприємництво в Україні розвивається повільно. 
Це спричинено зокрема складним механізмом дер-
жавного регулювання, який потребує оновлення. 
Хоча в останні роки вдалося дещо зменшити ре-
гуляторний тиск на підприємства, проте більшість 
гальмуючих чинників виходить за межі суто регу-
ляторної політики та має макроекономічну приро-
ду. Тому одним з головних завдань в умовах роз-
витку ринкової економіки має бути пошук засобів 
та розробка пропозицій щодо узгодження потреби 
всебічного стимулювання розвитку малого під-

приємництва з потребами забезпечення в Україні 
макроекономічної стабільності та довгострокового 
збалансованого інноваційного економічного зрос-
тання. 

Основні рекомендації щодо підвищення рівня 
підприємництва:

- застосування принципу «регуляторної гільйо-
тини», який допоможе значною мірою скоротити 
кількість дозволів, ліцензій і вимог до ведення біз-
несу;

- створення всеохоплюючої системи перевірок 
на основі оцінки ризиків і запровадження єдиної 
для всіх контрольних органів системи критеріїв 
оцінки ризиків і контрольних переліків питань;

- зміцнення практики оцінки регуляторного 
впливу відповідно до міжнародних стандартів, що 
допоможе підвищити ефективність нового законо-
давства;

- запровадження програми електронного уряду 
та ІКТ-рішень;

- імплементація законодавства про розширення 
доступу громадськості до документів, які стосують-
ся ведення бізнесу та процесу консультацій щодо 
нового законодавства;

- посилення якості і незалежності судочинства.

Література:
1. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 

22.03.2012р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 3. –  
23 с. – (Бібліотека офіційних видань)

2. География украинского бизнеса (инфографика) [Електронний ресурс] // DELO.UA. – 05.02.2014. – Режим доступу: 
http://delo.ua/ukraine/geografija-ukrainskogo-biznesa-infografika-224243/

3. Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Черкаській області на 2013-2014 роки. // Рішення 
обласної ради від 22.03.2013. – № 21-4/VI. – Черкаси. – 2013.

4. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедева В. К. та ін. // Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.  
А. О. Задої, В. М. Тарасевича -К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. 

5. Україна: проблеми та перспективи розвитку приватного сектору [Електронний ресурс] // Звіт Світового Банку. – 
2014. – Режим доступу: http://ck.radakmu.org.ua/view/2184/

6. Місце України за Глобальним індексом конкурентоспроможності у 2012-2013 рр. [Електронний ресурс]// 
Всесвітній економічний форум, 2013-2014 рр. Звіт про глобальну конкурентоспроможність. – Режим доступу:  
http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=492 

Калинина Оксана Валерьевна, Терещенко Валентина Петровна 
студентки 
Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

Аннотация
Проанализированы тенденции развития предпринимательства в государстве и установлены основные его преграды. 
Исследовано развитие малого и крупного бизнеса в разных регионах Украины, определены наиболее развитые реги-
оны. Определены недостатки государственного регулирования и даны рекомендации по повышению уровня предпри-
нимательства в Украине.
Ключевые слова: государственное регулирование, предприятие, предпринимательская деятельность, индекс глобаль-
ной конкурентоспособности.

Kalіnіna Oksana Valerіivna, Tereshchenko Valentina Petrivna
Student 
Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT 
OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Summary
The tendencies of development of entrepreneurship in the country and established its main obstacles. Studies the 
development of small and large businesses in the different regions of Ukraine, certainly the most developed regions. 
Definitely disadvantages of government regulation and given recommendations for improving business in Ukraine.
Keywords: government regulation, enterprise, entrepreneurship, global competitiveness index.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 101

2 (02) may 2014

УДК 60(56)

Камінська Оксана Валеріївна
кандидат філософських наук,

доцент кафедри менеджменту соціального забезпечення
Навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються форми та принципи формування соціальної політики, проведено дослідження наукових дже-
рел з визначення поняття – соціальна політика. Проаналізовано елементи та функції реалізації соціальної політики.
Ключові слова: соціальна держава, соціальна політика, функції соціальної політики, соціальна справедливість, 
соціальна безпека, соціальний захист, соціальне обслуговування, соціальна допомога.

Постановка проблеми. Соціальна політика є 
найбільш значимою сфе-рою інтересів су-

часного суспільства та найважливішим чинником 
діяльності держави. Вона тісно пов’язана з типом 
та рівнем розвитку суспільства, пануючою в ньому 
системою ціннісних орієнтацій та ментальністю на-
селення, та тими цілями і завданнями, які ставить 
перед собою суспільство щодо свого подальшого со-
ціального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання зобов’язань держави перед своїми грома-
дянами ще розглядав древньогрецький філософ 
Аристотель «Держава, як стверджував він, це союз 
для надання допомоги, а найкращим державним 
устроєм слід визнати такий, організація котрого 
дає можливість будь-якій людині блаженствувати 
і жити щасливо». Необхідно підкреслити, що і мис-
лителі Нового часу, зокрема Гоббс, Кант, Гегель та 
інші, теж розглядали питання про обов’язки дер-
жави перед своїми громадянами, вважаючи спра-
ведливість – найвищою соціальною та мораль-ною 
цінністю. 

Натомість послідовне вивчення соціальної по-
літики як специфічної та інтегративної функції 
держави і суспільства відноситься до другої поло-
вини XIX століття, коли в Європі почали закла-
датися підвалини формування соціальної держави. 
Саме наприкінці XIX ст. група німецьких вчених 
(М.Вебер, В.Зомбарт та інші) об’єдналася навколо 
так званого «гуртка соціальної політики», який по-
ставив перед собою завдання дослідити розвиток 
політики та економіки з позицій соціології. 

Не залишили поза увагою особливості фор-
мування соціальної політики і сучасні науков-
ці такі як: Т.Семигіна, О.Іванова, М.Головатий, 
В.Скуратівський та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Аналіз наукової літератури та дисертацій-
них досліджень свідчить про значний інтерес на-
уковців щодо формування соціальної політики в 
цілому і в Україні зокрема. Водночас можна кон-
статувати, що теоретичні підходи формування со-
ціальної політики в Україні ще не чітко сформу-
льовані, а тому потребують подальших досліджень. 

Мета статті – розкрити форми, методи та спо-
соби формування і реалізації соціальної політики в 
Україні. Проаналізувати роль соціальної політики в 
системі соціального захисту населення. 

Виклад основного матеріалу з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. З про-
голошенням незалежності Україна взяла курс на 
побудову соціальної держави з усіма її атрибута-
ми. Соціальна держава – це форма політичної ор-

ганізації суспільства, політика якої спрямована на 
створення умов, що забезпечують гідне життя та 
вільний розвиток особистості. Виділяють три осно-
вних типи соціальної держави: ліберальна (або об-
межена), консервативна (або корпоративна) та со-
ціально-демократична соціальна держава. 

Основними параметрами соціальної держави 
будь-якого типу є: розвинена система страхових 
соціальних відрахувань та високий рівень податків, 
що формують державний бюджет і розміри бю-
джетних асигнувань на розвиток соціальної сфери; 
розвинена система соціальних послуг та різноманіт-
них соціальних служб, спрямованих на задоволення 
потреб усіх соціальних груп населення; розвинена 
правова система, що забезпечує чіткий розподіл 
функцій між усіма гілками влади, а також опрацьо-
вана нормативно-правова база соціальної роботи 
та взаємодії державних структур, громадянського 
суспільства і приватних ініціатив [1, с. 138].

Зважаючи на вищесказане, соціальна держава 
повинна забезпечувати: рух до досягнення в сус-
пільстві соціальної справедливості; послаблення 
соціальної нерівності; надання кожному громадя-
нину роботи або іншого джерела засобів існування; 
збереження миру і порозуміння в суспільстві; фор-
мування сприятливого соціального середовища для 
життя людини, тощо.

Провівши аналіз наукових джерел можна кон-
статувати що соціальна політика – це мистецтво 
поєднання людських інтересів і держави, різних со-
ціальних спільнот та груп у сфері соціальних від-
носин. Дослідження в сфері формування соціальної 
політики показали, що межі соціальної політики 
охоплюють достатньо широке коло питань життєді-
яльності людей і суспільства. Внаслідок цього, поле 
соціальної політики має протяжність від політики, 
спрямованої на забезпечення виживання і соціаль-
ної підтримки найбільш незахищених верств насе-
лення – до забезпечення функціонування та роз-
витку суспільства в цілому. Ці підстави дозволили 
визначити структурні елементи до яких віднесли 
соціальна безпеку, соціальний захист, соціальне об-
слуговування, соціальну допомогу та послуги, со-
ціальне управління, тощо.

Соціальна безпека розглядається, насамперед, 
як можливість людини і суспільства в цілому віль-
но обирати і здійснювати власну стратегію розви-
тку, задоволення своїх потреб і сполучення індиві-
дуальних та суспільних інтересів. Вона досягається 
тоді, коли забезпечується нормальний рівень жит-
тя населення, відображаючий ступінь задоволення 
матеріальних і духовних потреб людини, що скла-
дається з таких компонентів: величини реальних 
душових доходів; обсягу спожитих благ і послуг; 
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забезпеченості житлом; встановлених цін на товари 
і послуги; доступності освіти, медичного та куль-
турного обслуговування; екологічної, особистої, сус-
пільної безпеки тощо [3, с. 44].

Соціальний захист – це система матеріальних та 
юридичних заходів, що здійснюється суспільством 
і державою по забезпеченню мінімально достатніх 
умов життя, а також підтримки життєдіяльності та 
існування людини в суспільстві, реалізації її кон-
ституційних соціально-економічних і соціально-по-
літичних прав та свобод. Соціальне обслуговування 
– це діяльність державних структур і громадських 
організацій щодо соціальної підтримки, а також на-
дання соціально-медичних, соціально-правових та 
психолого-педагогічних послуг і матеріальної допо-
моги, здійснення соціальної адаптації та реабілітації 
громадян, що знаходяться в складній життєвій си-
туації і не можуть самостійно її подолати [7, с. 152].

Соціальна допомога та послуги – це система со-
ціальних дій у формі соціальної підтримки, спри-
яння або послуг, що надаються соціальними уста-
новами (службами) окремим індивідам або групам 
населення для подолання або пом’якшення життє-
вих труднощів, підтримки їх соціального статусу, 
забезпечення повноцінної життєдіяльності в сус-
пільстві [5, с. 39].

Аналіз міжнародних та вітчизняних наукових 
джерел показав, що соціальна політика є достат-
ньо структурованою великою системою, до складу 
якої на правах підсистем входять не тільки галузі 
соціальної сфери (охорона здоров’я. освіта, наука, 
культура, тощо), а також політика в сфері праці та 
соціально-трудових відносин, демографічна політи-
ка, соціальний захист непрацездатних та найбільш 
уразливих верств населення, тощо. Структурна 
цілісність соціальної політики залежить насампе-
ред від активності дій її суб’єктів, та визначаєть-
ся чинниками: чітким вибором стратегічних цілей і 
завдань соціального розвитку суспільства, а також 
визначенням соціальних пріоритетів; формуванням 
єдиної законодавчої бази, що забезпечує цілісний 
соціальний простір для усіх прошарків і груп насе-
лення; протекціонізмом держави й інших суб’єктів 
соціальної політики стосовно фінансового забезпе-
чення соціальної сфери; створенням єдиної мережі 
соціальної інфраструктури, а також єдиного кадро-
вого та інформаційного забезпечення соціальної по-
літики [7, с. 238].

Суттєвий вплив на функціонування системи со-
ціальної політики здійс-нюють і численні фактори 
зовнішнього середовища, до яких віднесено: міжна-
родні юридичні та економічні угоди країни; суспіль-
но-політична й економічна ситуація в світі; реакція 
громадян на діяльність органів державної влади з 
питань соціальної політики; реакція суспільно-по-
літичних організацій та засобів масової інформації 
на діяльність урядових структур з питань реалі-
зації заходів соціальної політики; національні осо-
бливості та міжнаціональні відносини в державі, ін. 
[9, с. 54].

Зміст соціальної політики становлять регулятив-
ні, організаційні, практичні та інші функції. Функції 
соціальної політики – це сукупність тих ролей, які 
вона виконує в організації суспільних відносин, ві-
дображаючи інтереси та потреби різних соціальних 
спільнот, груп і індивідів, що стосуються покращен-
ня їх соціального становища, умов життєдіяльності 
та подальшого розвитку.

На сучасному етапі проведених досліджень ви-
значено основні функції соціальної політики:

- забезпечення соціальної сталості суспільної 
системи, її соціальної безпеки;

- забезпечення політичної стабільності влади;
- забезпечення розподілу влади і власності в на-

родному господарстві;
- налагодження системи розподілу економічних 

ресурсів;
- забезпечення суспільством і державою необ-

хідного та достатнього рівня соціальної захищеності 
населення

- забезпечення суспільством і державою необ-
хідного та достатнього рівня екологічної безпеки 
населення [5, с. 56].

Сучасний розвиток України в умовах переходу 
від індустріального до постіндустріального суспіль-
ства, що характеризується не тільки соціальною 
орієнтацією економіки, укріпленням національної 
та міжнародної безпеки, але і запровадженням мо-
делі сталого суспільного розвитку та формування 
соціальної держави, що базується на активній соці-
альній політиці і забезпечує рівність інтересів тепе-
рішніх та прийдешніх поколінь, створення необхід-
них умов для гідного життя і всебічного розвитку 
особистості.

Реалізація соціальної політики базується на 
принципах в які покладені керівні ідеї та основні 
правила діяльності. Принципи соціальної політики 
як основоположні ідеї або правила формування та 
реалізації соціальної політики безпосередньо ви-
пливають із соціальних законів і закономірностей 
суспільного життя. Вони, таким чином, відобража-
ють об’єктивну реальність, що існує поза і незалеж-
но від свідомості людини, або, інакше кажучи, вони 
об’єктивні. Разом з цим, кожний із принципів со-
ціальної політики – це положення, правило чи ідея, 
тобто певна суб’єктивна конструкція (або будова), 
яку здійснює кожний суб’єкт соціальної політики 
на рівні свого пізнання, загальної та професійної 
культури. А оскільки принципи належать певному 
суб’єкту соціальної політики, то в результаті вони 
мають також і суб’єктивний характер. 

Основними принципами соціальної політики є:
- принцип соціальної справедливості, який ба-

зується на зрівняльному та розподільчому виді 
справедливості. Розбудова соціальної держави пе-
редбачає визнання рівності соціальних прав усіх її 
громадян, незалежно від їх індивідуальних або со-
ціальних особливостей. Держава, таким чином, га-
рантує усім громадянам забезпечення певного соці-
ального мінімуму, який виражається в мінімальній 
оплаті праці, мінімальній пенсії й адресній соціаль-
ній допомозі тим, чиї душові доходи є нижчими від 
прожиткового мінімуму. 

- принцип соціальної солідарності передбачає 
реагування на будь-які соціальні проблеми як єди-
на система, всередині якої відбувається перероз-
поділ суспільних благ і соціальної заможності від 
більш сильних індивідів до менш сильних;

-  принцип індивідуальної соціальної відпові-
дальності передбачає, що громадяни повинні до-
кладати максимум зусиль для самодопомоги та 
самозабезпечення, а держава через свої структури 
втручається лише у надзвичайних або кризових си-
туаціях, що у них виникають і які вони не можуть 
розв’язати самостійно, через надання їм відповідної 
соціальної підтримки й допомоги;

-  принцип соціальної компенсації забезпечує 
з боку держави правову та соціальну захищеність 
громадян, необхідну їм для компенсації тих обме-
жень, що обумовлені їхнім соціальним статусом або 
участю у виробництві суспільних благ. 

- принцип соціальних гарантій передбачає на-
дання громадянам гарантованого державою мініму-
му соціальних послуг щодо освіти, виховання, духо-
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вного і фізичного розвитку, професійної підготовки 
та раціонального працевлаштування і підготовку їх 
до самостійної життєдіяльності;

- принцип соціальної субсідарності (або підтрим-
ки) – передбачає надання переваги громадським 
ініціативам, у порівнянні з відповідною діяльністю 
державних структур і установ щодо фінансування 
заходів соціальної політики;

-  принцип соціального партнерства – це меха-
нізм пом’якшення соціальної напруженості, що ви-
никає в суспільній системі, який здатний збалансу-
вати соціальні протиріччя між різними соціальними 
прошарками, групами і державою [9, с. 244].

В сучасній соціальній політиці Україні викорис-
товуються і інші принципи, але ми проаналізувати 
основні з них. Розвиток держави та її суспільства 
будуть диктувати інші підходи до вирішення соці-
альних проблем, а тому і принципи будуть набува-
ти нового змісту з реалізації соціальної політики. 

Головною метою діяльності соціальної політики, 
всієї системи держав-ного управління повинен ста-
ти громадянин зі створенням умов для самореалі-
зації його особистісного потенціалу та свободи ви-
бору. Саме це передбачає формування виваженої 
та цілеспрямованої соціальної політики яка за мету 
поставить, в першу чергу, створення умов для ре-
алізації в Україні кожним громадянином своїх со-
ціальних прав і свобод [3, с. 22].

На сучасному етапі суспільних перетворень, що 
відбуваються в українському суспільстві, необхідна 
переорієнтація шляхів реалізації соціальної політи-
ки на істотне посилення соціальної спрямованості 
здійснюваних економічних реформ, а також на роз-
будову соціально орієнтованої ринкової економіки.

Соціальний зміст ринкової економіки полягає в 
тому, що вона здатна розкривати властиву особис-
тості соціальну ініціативу, творчу активність, зді-
бності людини, а також стимулювати процес реалі-
зації соціального потенціалу громадян і виступати 
основою процесів соціальної мобільності, підпоряд-
ковуючи свій розвиток насамперед потребам та ін-
тересам людини [7, с. 15]

Стратегічним пріоритетом у формуванні актив-
ної соціальної політики є не тільки запровадження 

механізмів стабілізації і подальшого розвитку еко-
номіки, виведення її за межі тіньових відносин, але 
й становлення середнього класу, всебічне зміцнення 
його позицій за рахунок набуття населенням влас-
ності, тобто формування стійкого прошарку людей, 
які володіють власністю і мають стабільний при-
буток і в подальшому стануть фундаментом для 
вирівнювання соціальної захищеності і в прошарку 
малозабезпечених громадян.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших досліджень у даному напрямку. Склад-
ний і суперечливий процес соціально-економічного 
та політичного розвитку України передбачає ви-
значення основних шляхів активної і послідовної 
соціальної політики на найближчий час та на пер-
спективу, що виведуть державу із кризового стану. 
Соціальна політика в даний час і на перспективу 
має сприяти формуванню та утвердженню в укра-
їнському суспільстві таких базових цінностей, як 
державність, демократія, свобода, добробут і на-
ціональна безпека, що повинні бути притаманними 
для всіх громадян і не підлягати ревізії, та не бути 
предметом компромісів чи політичних торгів.

Ефективність здійснення першочергових заходів 
соціальної політики в Україні на сучасному етапі є 
запорукою динамічного суспільного розвитку, зба-
гачення соціального потенціалу та підвищення до-
бробуту людей, а також вирішальною передумовою 
підвищення загального рівня соціального прогресу 
на шляху інтеграції України у європейське та сві-
тове співтовариство.

Подолання кризи в економіці України природно 
ставить у ранг стратегічних завдань соціальної по-
літики питання глибинної модернізації соціальної 
сфери, що пов’язане з перебудовою політики дохо-
дів та реформуванням системи оплати праці, подо-
ланням існуючого нині штучного зниження вартості 
робочої сили, надмірного майнового розшарування 
населення, а також з удосконаленням механізмів 
визначення мінімальної заробітної плати, основу 
якої повинен складати прожитковий мінімум, змен-
шення податкового навантаження на фонд оплати 
праці і доходи громадян, запровадження стандартів 
погодинної оплати праці, тощо.
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НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Розглянуто сутність поняття єдиного соціального внеску; з’ясовано проблеми та перспективи розвитку соціального 
страхування; проаналізовано сучасний стан системи соціального страхування в Україні; визначено недоліки та пере-
ваги єдиного соціального внеску; запропоновано напрями вдосконалення вітчизняної системи адміністрування єдиного 
соціального внеску.
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Постановка проблеми. Однією з умов повно-
цінної інтеграції України в європейське спів-

товариство є формування соціально орієнтованої 
економіки ринкового типу, яка включає ефектив-
ну систему соціального захисту населення. Функ-
ціонування останньої не можливе без соціального 
страхування, яке відіграє важливу роль в розвитку 
національної економіки та створює умови для еко-
номічного захисту кожної людини у разі старості, 
тимчасової втрати працездатності, безробіття та 
нещасного випадку на виробництві. 

Перешкоджає ефективному функціонуванню 
системи загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування (ЗДСС) недостатній рівень 
її фінансового забезпечення. Значний дефіцит со-
ціальних фондів України, ставить під загрозу на-
лежне пенсійне забезпечення та соціальний захист 
непрацездатних громадян. Основним джерелом на-
повнення бюджетів фондів соціального страхуван-
ня є внески роботодавців та застрахованих осіб, які 
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справляються у формі єдиного внеску на ЗДСС. З 
огляду на це особливої актуальності набувають пи-
тання ефективного адміністрування єдиного внеску 
на ЗДСС в Україні. Також не менш важливими про-
блемами є забезпечення прозорості діяльності фон-
дів, зменшення частки тіньової заробітної плати, 
необхідність зменшення розмірів соціальних вне-
сків для підприємств, організацій та установ.

Аналіз останніх досліджень i публікацій. Про-
блеми соціального страхування та питання щодо 
впровадження єдиного соціального внеску у свої 
працях розглядали О. Волошина [1], Л. Польовик 
[3], С. Чигир [4], О. Ніконець [5], Є. Попко [1] та інші.

Метою статті є оцінити ефективність справляння 
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, виділити основні 
проблеми його адміністрування та запропонувати 
напрями їхнього вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна систе-
ма фінансування державного соціального страху-
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вання до 1 січня 2011 року складалася з чотирьох 
платежів до фондів соціального страхування, регу-
лювалася великою кількістю законодавчих актів, 
постійно змінювались форми звітності із кожного 
виду соціального страхування, порядки їхнього за-
повнення, терміни подання та кількість платіжних 
документів для перерахування заборгованості за 
внесками.

З метою спрощення відносин платників з фон-
дами державного соціального страхування, збіль-
шення фінансових надходжень, вирішення проблем 
фінансування витрат та підвищення ефективності 
роботи системи державного соціального страхуван-
ня важливим кроком стало введення Закону Укра-
їни № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» (далі –Закон № 2464), яким було передба-
чене введення єдиного внеску на ЗДСС. Сплати та-
кого внеску передбачена у законодавстві більшості 
країн Євросоюзу.

Згідно ст. 1 Закону № 2464 єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня – консолідований страховий внесок, збір якого 
здійснюється до системи загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування в обов’язковому 
порядку та на регулярній основі з метою забезпе-
чення захисту у випадках, передбачених законо-
давством, прав застрахованих осіб та членів їхніх 
сімей на отримання страхових виплат (послуг) за 
діючими видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування [2]. 

Основною метою Закону № 2464 було запрова-
дження єдиної системи збору, обліку та контролю 
за сплатою страхових внесків, створення умов для 
зростання сукупної бази нарахування страхових 
внесків, підвищення рівня охоплення всіх катего-
рій осіб, які підлягають соціальному страхуванню, 
тобто, зростання рівня надходження коштів до усіх 
страхових фондів за рахунок кращого контролю та 
уникнення дублювання функцій фондів соціального 
страхування, пов’язаних із формуванням страхо-
вих коштів [2]. 

У законі визначено права, обов’язки та відпо-
відальність у сфері формування страхових коштів, 
які окреслені для платників єдиного соціального 
внеску (роботодавців і застрахованих осіб), орга-
нів Пенсійного фонду України, фондів соціально-
го страхування, Державної казначейської служби 
України та інших органів. Крім того, передбачено 
об’єднання функцій зі збору страхових внесків і 
контролю за їхньою сплатою одним органом – спо-
чатку Пенсійним фондом, а з 1 жовтня 2013 року 
Міністерством доходів і зборів України.

У результаті запровадження єдиного внеску 
на ЗДСС у «діловодстві» суб’єктів підприємництва 
було проведено низку змін. Щоб їх належно оцінити 
потрібно проаналізувати позитивні та негативні мо-
менти, з якими зіштовхнулись роботодавці, наймані 
працівники, Пенсійний фонд, а зараз і Міністерство 
доходів і зборів України.

Безперечно, становище суб’єктів малого підпри-
ємництва зазнало не малих позитивних змін, адже 
ЄВ для них тепер – це так зване «чотири в одному»: 
економія власних сил і часу за рахунок відсутності 
потреби проведення окремих платежів до Пенсій-
ного фонду, Фонду соціального страхування на ви-
падок безробіття, Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати непрацездатності та Фонду со-
ціального страхування від нещасного випадку.

Це – зменшення кількості звітних форм доку-
ментації, можливість сплачувати відрахування за 
одним платіжним дорученням, надавати один звіт 

і мати одного контролера. Платники тепер можуть 
скористатися правом платити внесок один раз на 
квартал, якщо вони знаходяться на загальній сис-
темі оподаткування, та автоматично, без усіляких 
перевірок, переходити з одного районного управ-
ління в інше при зміні юридичної адреси [3.c.8-9]. 
Єдиний внесок дає змогу, за підрахунками Кабмі-
ну, щорічно уникати до одного мільйона перевірок, 
скоротити кількість звітів на 3 мільйони та еконо-
мити 2 мілрд грн. на новій схемі сплати. Підприєм-
цям більше не доводиться витрачати час та гроші 
на сплату внесків у соціальні фонди, які часто не 
співпадали у часі, окремо один від одного висували 
претензії та вимагали додаткові документи, таким 
чином на роботу з різними фондами підприємства 
витрачали купу часу, і чим більше було підприєм-
ство, тим більше було «мороки» із фондами [4]. 

Також із впровадженням єдиного соціального 
внеску деякі підприємства не можуть ухилятися 
від сплати внесків до Міністерства доходів і зборів, 
як це було раніше. Позитивну тенденцію збільшен-
ня надходжень єдиного внеску і його розподіл між 
фондами загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування після прийняття закону мо-
жемо побачити на рис. 1. 

151,7 

178,8 

91,64 

2011 2012 I півріччя 2013 

Рис. 1. Динаміка надходжень єдиного внеску 
за 2011-I півріччя 2013 рр.*

*Сформовано автором на основі джерела: [6].

Суми нарахованого єдиного внеску підлягають 
сплаті на рахунки органів Міндоходів, відкриті в 
Головних управліннях Державної казначейської 
служби України, які розміщено на офіційному веб-
порталі Міндоходів у розділі «Реєстри».

Єдиний внесок засобами програмного забез-
печення розподіляється автоматично за вида-
ми загальнообов’язкового державного соціального 
страхування відповідно до визначених Законом 
пропорцій та перераховуються за призначенням 
– на рахунки відкриті в Державній казначейській 
службі на ім’я фондів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування.

У 2011 рік єдиного соціального внеску надій-
шло 151,7 млрд. грн., у тому числі: Пенсійному 
фонду України – 130,6 млрд. грн.– 86,1%; Фон-
ду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття – 7,7 млрд. грн. 
– 5,1% ; Фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності – 8,2 млрд. грн. – 5,4%; 
Фонду соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань 
– 5,2 млрд. грн. – 3,4% .

У 2012р. надійшло 178,8 млрд. грн. єдиного вне-
ску, що на 27, 1 млрд. грн. більше від попередньо-
го року. Внаслідок цього перераховано: Пенсійному 
фонду України – 153,8 млрд. грн. – 86,0%; Фон-
ду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття – 9,1млрд.грн. – 
5,1% ; Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності – 9,7 млрд. грн. – 5,4%; Фон-
ду соціального страхування від нещасних випадків 
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на виробництві та професійних захворювань – 6,1 
млрд. грн. – 3,5% .

За оперативними даними, загальна сума єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування за I півріччя 2013 року склала 
91,6 млрд. грн., що становить 101,4 % планового по-
казника на цей період і на 5,7 млрд. грн. більше у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року. 
Розподіл ЄСВ між фондами загальнообовязково-
го державного страхування також розглянемо на 
рис. 2.

3% 6% 
5% 

86% 

Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань  

Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності   

Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
на випадок безробіття  

Пенсійний фонд  

Рис. 2. Розподіл єдиного внеску за видами 
загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у I півріччі 2013 р.
*Сформовано автором на основі джерела: [6].

Треба також нагадати про те, що 1 жовтня 
2013 року функції по адмініструванню єдиного со-
ціального внеску перейшли від Пенсійного фонду 
до Міністерства доходів і зборів України. Зміна ад-
міністратора єдиного внеску не принесла жодних 
незручностей для платників, а спростила процес 
взяття на облік, оскільки облікування платників 
податків та платників єдиного внеску здійснюєть-
ся відтепер в одному органі за принципом єдності 
реєстраційних процедур. За статистикою відомства, 
за час адміністрування внеску Міндоходів кількість 
страхувальників з жовтня по грудень 2013 року 
зросла майже на 40 тис. осіб. На сьогодні єдиний 
внесок сплачують 1,2 млн. юридичних та 2,7 млн. 
фізичних осіб.

Серед позитивних моментів також варто згада-
ти Закон «Про зайнятість населення» прийнятий 5 
липня 2012 року, який передбачає компенсацію ро-
ботодавцям єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування з 1 січня 2013 
року. Відповідно до Закону про зайнятість, робо-
тодавцю, який впродовж 12 календарних місяців 
забезпечував створення нових робочих місць, пра-
цевлаштовував на них працівників і протягом цього 
періоду щомісяця виплачував їм заробітну плату в 
розмірі не менше ніж три мінімальні зарплати за 
кожну особу, протягом наступних 12 календарних 
місяців, за умови збереження рівня заробітної пла-
ти, компенсують фактичні витрати в розмірі 50% 
суми нарахованого єдиного соціального внеску за 
кожну особу. У разі зменшення штатної чисельнос-
ті працівників і фонду оплати праці роботодавець 
втрачає право на таку компенсацію .

Пільга з єдиного внеску передбачена також для 
роботодавців, які працевлаштовуватимуть на нові 
робочі місця на строк не менше двох років недо-
статньо конкурентоспроможних громадян за на-
правленням центру зайнятості.

Отже, можна виділити наступні переваги засто-
сування єдиного соціального внеску в Україні:

- не потрібно ставати на облік у всіх фондах со-
ціального страхування;

- спрощується подача звітності до фондів;
- зменшується кількість звітних форм;

- скорочується кількість перевірок органів со-
ціального страхування;

- забезпечується прозорість фінансових потоків 
для суб’єктів системи загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування; 

- підвищується платіжна дисципліна платників 
страхових внесків;

- скорочується обсяг роботи, пов’язаної з реє-
страцією страховиків, збором коштів, формуванням 
та веденням інформаційної системи відомостей про 
застрахованих осіб, забезпеченням звітності;

- забезпечується цільове використання страхо-
вих засобів шляхом введення призначення страхо-
вих виплат з даних Державного реєстру соціально-
го страхування;

- надається можливість застрахованим особам 
отримати інформацію про суми страхових внесків 
за видами соціального страхування [1].

Щодо негативних моментів запровадження ЄСВ 
можна віднести такі основні недоліки як те, що за 
несплату (неперерахування) або несвоєчасну спла-
ту ЄСВ накладається штраф у розмірі 10% своє-
часно не сплачених сум; за неналежне ведення 
бухгалтерської документації, на підставі якої нара-
ховується ЄСВ, накладається штраф у розмірі від 8 
до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян; за неподання, несвоєчасне подання чи подання 
не за встановленою формою звітності, передбаченої 
Законом, накладається штраф у розмірі 10 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян та інші 
штрафні санкції, які не суперечать чинному зако-
нодавству.

Суттєвою проблемою для вітчизняної системи 
соціального страхування також э практика робото-
давців приховувати фактичний розмір заробітної 
плати страхування і сплачувати страхові внески, 
виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, 
та при цьому частину заробітної плати виплачува-
ли працюючим без сплати страхових внесків.

В Законі № 2464 також є такі недоліки та не-
точності:

- в частині 2 статі 7 Закону про ЄСВ передбаче-
но: для осіб, які отримують зарплату за виконану 
роботу (послуги), строк виконання яких перевищує 
календарний місяць, ЄСВ треба нараховувати на 
суму, котру визначають діленням зарплати (дохо-
ду) на кількість місяців, за які її нараховано, проте 
логічніше було б ділити на кількість днів, під час 
яких проводилися роботи;

- єдиний соціальний внесок потрібно нарахову-
вати й на зарплату особам, яким після звільнення 
з роботи нараховану зарплату за відпрацьований 
час, наприклад, премію за квартал;

- у законі зазначено, що роботодавці – фізичні 
особи при кожній виплаті зарплати повинні спла-
чувати авансові внески, а чи мають їх сплачувати 
самозайняті особи, приватні підприємці не вказано;

- у п. 10 ст. 9 зазначено, що в разі перерахуван-
ня сум ЄСВ з рахунка платника днем сплати ЄСВ 
вважається день списання банком або Держказна-
чейством суми платежу з рахунка платника неза-
лежно від часу її зарахування на рахунок органу 
доходів і зборів, проте не відомо куди саме будуть 
зараховані ці кошти [1,5].

Наявність цих недоліків свідчить про потребу 
детальнішого опрацювання та вирішення проблем. 
Тому вчені, які займаються дослідженням даного 
питання, вважають що для того, щоб уникнути всіх 
неточностей і недоліків Закону № 2464 потрібно 
внести ряд удосконалень та уточнень до нього: під 
час підрахунку зарплати осіб за виконану роботу, 
строк виконання яких перевищує календарний мі-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 107

2 (02) may 2014

сяць, єдиний соціальний внесок треба нараховува-
ти на суму, котру визначають діленням зарплати 
(доходу) на кількість днів, а не місяців; уточнити 
чи мають сплачувати авансові внески, самозайняті 
особи, приватні підприємці; провести реорганізацію 
звітності, щодо сплати єдиного соціального внеску 
та навести чіткий порядок звітування.

Також ми вважаємо, що для того, щоб насправ-
ді скоротити адміністративні видатки, необхідно 
радикально реорганізувати систему соціального 
страхування шляхом закриття всіх чотирьох фон-

дів та утворення принципово нового єдиного фонду, 
між спеціалізованими відділами якого розподілити 
функції існуючих фондів.

Можемо стверджувати, що запровадження Є С 
В є, безумовно, позитивним кроком у реформуван-
ні системи загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування, яке спрямоване на створення 
стійкої фінансової системи для соціального захисту 
людини, адже від ефективності роботи системи со-
ціального страхування залежить соціальна захище-
ність громадян, гарантована Конституцією України. 
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Статтю присвячено розгляду оборотного капіталу підприємства та методам оцінки його ефективності. Було 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
будь-яке підприємство, фірма або окремий 

підприємець прагне до максимізації прибутку, ста-
більності та розвитку. Але фінансова та політична 
кризи значно вплинули на стан та діяльність сіль-
ськогосподарських підприємств. Вирішення про-
блем виходу аграрного сектору економіки України 
з кризи об’єктивно пов’язане з ефективною фінан-
совою політикою управління активами. А оцінка 
оборотного капіталу підприємства і аналізу факто-
рів, які впливають на нього, на всіх етапах роботи 
підприємства, є однією з головних передумов успі-
ху діяльності підприємства. Справа в тому, що роз-
робка досконалого механізму управління оборотни-
ми активами сільськогосподарських підприємств і 
дієве застосування його на практиці є досить акту-
альною проблемою в даний час, оскільки ефективне 
формування і регулювання обсягу оборотних акти-
вів сприятиме підтримці оптимального рівня ліквід-
ності, забезпечить оперативність виробничого і фі-
нансового циклів діяльності, а отже досить високу 
платоспроможність і фінансову стійкість аграрних 
формувань [1, c. 1].

Нині значна частина сільськогосподарських під-
приємств тою чи іншою мірою зіштовхується з про-
блемами забезпечення ліквідності основної діяль-
ності, які викликані неефективним використанням 
власних оборотних активів. Дуже часто значна доля 
коштів виявляється практично "замороженою" в 
запасах, готовій продукції, дебіторській заборгова-
ності, тоді як коштів може не вистачити навіть для 
здійснення поточних платежів. У такому разі зна-
чно покращити ситуацію може система управління 
оборотними активами [2, c. 1].

Огляд літератури показав, що даним питанням 
займалися вітчизняні й закордонні вчені такі як:  
І. І. Шваб, С. Ф. Покропивний, В. Г. Андрійчук,  
О. В. Яриш, В. А. Сідун, В. О. Подольська, В. Г. Дья-
кова, Ю. В. Пономарьова, Г. В. Савицька, М. І. Бака-
нов, В. В. Ковальов, Р. С. Сайфулін, А. Д. Шеремет. 
Однак питання ефективності використання оборот-
них активів аграрних підприємств не було детально 
досліджено.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в дослідження оборотного капіталу аграр-
них підприємств та ефективності їх використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Обо-
ротний капітал підприємства – грошові кошти і 
мобільні активи, що перетворюються на грошові 
кошти протягом одного виробничого циклу, які за-
безпечують неперервність процесу виробництва 

й обігу та отримання прибутку від звичайної ді-
яльності [3, с. 348]. Оборотним капіталом на кож-
ному підприємстві оперують щоденно: закупову-
ють сировину і матеріали, використовують їх у 
виробництві, відвантажують готову продукцію, 
отримують гроші від дебіторів. Важливість ефек-
тивного управління оборотними активами важко 
переоцінити [4, с. 77-84]. Тому на кожному сіль-
ськогосподарському підприємстві має проводитися 
нормування оборотних активів, завданням якого є 
створення умов, що забезпечують безперебійність 
виробничо-господарської діяльності підприємства 
[2, c. 1].

Також дуже важливу роль грає управління 
оборотними активами. Одним з головних завдань 
якого є оптимізація величини оборотних коштів [5, 
с. 104]. Перш за все потрібно усунути можливість 
їх гострого дефіциту, який може викликати втра-
ту ліквідності, неплатоспроможність та навіть бан-
крутство. У той же час небажаним є і перевищення 
поточних активів над поточними зобов’язаннями, 
тому що це погіршує ліквідність підприємства, упо-
вільнює оборотність оборотних коштів, мінімізує 
прибуток тощо.

Запаси 
(виробничі, 

товарні, 
біологічні) 

Готова 
продукція 
(товари, 
роботи, 
послуги) 

Дебіторська 
заборго-
ваність 

Гроші 

Рис. 1. Стадії кругообігу оборотного капіталу

Оборотні кошти знаходяться в постійному русі. 
Кругообіг оборотного капіталу охоплює чотири ста-
дії: заготівельну (закупівлі); виробничу; збутову, 
розрахункову. У окремих галузях їх може бути 
менше. Наприклад, у торгівлі виробнича стадія 
може бути відсутня, якщо реалізація товарів у роз-
дрібній мережі відбувається за готівку, дебіторська 
заборгованість не виникає. У промисловості, у про-
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цесі кругообігу частина оборотного капіталу може 
бути представлена незавершеним виробництвом. 
Затримка руху коштів на будь-якій стадії веде до 
уповільнення оборотності капіталу, потребує додат-
кового вкладення коштів і може викликати значне 
погіршення стану підприємства [6, c. 348]. 

Ефективність використання оборотних коштів 
не можна виміряти за допомогою одного показника. 
Для цього необхідна система показників, найважли-
вішим з яких є швидкість обертання. Цей показник 
обчислюється у днях і характеризується періодом, 
за який оборотні кошти підприємства здійснюють 
один оборот.

Р
ДСО ⋅

= ,

С
РКо = .

Р
СКЗ = , або

о
З К

К 1
= .

С
ПКе = ,

                          (1)
де О – термін обертання оборотних коштів 

(днів); С – середні залишки оборотних коштів (грн.); 
Д – тривалість періоду, за який обчислюється обер-
тання (днів); Р – обсяг реалізованої продукції (грн.).

Цей показник водночас відображає обсяг реалі-
зації створених товарів і наданих послуг за даний 
період і ефективність використання матеріальних 
засобів і коштів.

Для характеристики ефективності використан-
ня оборотних коштів використовується коефіцієнт 
обертання (К

о
), який визначається за формулою:Р

ДСО ⋅
= ,

С
РКо = .

Р
СКЗ = , або

о
З К

К 1
= .

С
ПКе = ,

                            (2)

Цей показник характеризує кількість оборотів 
оборотних коштів за звітний період. Чим більше 
оборотів здійснюють оборотні кошти, тим краще 
вони використовуються.

Показником, оберненим до коефіцієнта обертан-
ня, є коефіцієнт завантаження оборотних активів 
[2, c. 2]:

Р
ДСО ⋅

= ,

С
РКо = .

Р
СКЗ = , або

о
З К

К 1
= .

С
ПКе = ,

                    (3)

Він характеризує величину оборотних коштів на 
1 грн. реалізованої продукції. Чим менше оборотних 
коштів припадає на одну гривню реалізованої про-
дукції, тим краще вони використовуються.

Коефіцієнт ефективності (К
е
) визначається за 

формулою:

Р
ДСО ⋅

= ,

С
РКо = .

Р
СКЗ = , або

о
З К

К 1
= .

С
ПКе = ,                           (4)

де П – прибуток від реалізації товарної продук-
ції (грн.).

Цей показник характеризує, скільки прибутку 
припадає на 1 грн. оборотних коштів. Чим більший 
він, тим ефективніше використовуються оборотні 
кошти. В результаті прискорення обертання обо-
ротних активів з обігу вивільняються матеріальні 
ресурси і джерела їх формування, при уповіль-
ненні – до обігу залучаються додаткові активи [7,  
c. 137-139].

Розрахуємо ефективність оборотних коштів на 
прикладі сільськогосподарських підприємств Ві-
нницької області – ПАТ «Сільськогосподарське 
підприємство «Бершадське» та СПАТ «Моївське». 
Перше підприємство займається вирощуванням 
насіння цукрового буряка, друге – вирощуванням 
зернових та технічних культур та розведенням 
великої рогатої худоби. Відповідно до даних річ-

ної фінансової звітності за 2011-2012 рр. розра-
хуємо показники оборотності оборотних активів 
(табл. 1).

З цих показників видно, що коефіцієнт обер-
тання впав на обох аграрних підприємствах, тоб-
то відбулось збільшення тривалості одного періоду 
обертання обігових коштів. Таким чином, зменшен-
ня числа оборотів призвело до зменшення випуску 
продукції на 1 гривню оборотних активів (на ви-
пуск одного і того ж самого обсягу випуску продук-
ції підприємству потрібно залучити більше обігових 
коштів). Отож, у 2012 р. Публічне акціонерне това-
риство «Сільськогосподарське підприємство «Бер-
шадське» залучило на виробництво 1 грн. продукції 
на 0,86 грн. більше оборотних активі ніж 2011 р. 
(аналогічно Сільськогосподарське публічне акціо-
нерне товариство «Моївське» залучило на 0,17 грн. 
більше).

Тривалість одного періоду обороту обігових ак-
тивів збільшилась на 315 та 62 дні відповідно. Це 
свідчить про погіршення стану оборотних активів 
на обох підприємствах, хоча коефіцієнт ефектив-
ності (рентабельності), навпаки збільшився 4% і 
0,19% відповідно.

Отже, у 2012 р. на обох аграрних підприємствах 
помічається погіршення показників оборотності обо-
ротних коштів. Передумовою погіршення даних по-
казників стало зменшення оборотності активів, на 
яке більшості вплинуло падіння обсягів реалізації. 
Тому, обом сільськогосподарським підприємствам 
слід було скоротити величину активів, зменшивши 
обігові кошти чи необоротні активи. Цього можна 
досягнути шляхом продажу чи списання обладнан-
ня, що не використовується або використовується 
неефективно. Теж потрібно знизити запаси сиро-
вини, матеріалів, готової продукції та дебіторської 
заборгованості.

Висновки з проведеного дослідження. Ефек-
тивне та раціональне використання оборотних 
активів визначає в цілому розвиток кожного сіль-
ськогосподарського підприємства. Це зумовлено 
постійним збільшенням абсолютного споживання 
сировини та матеріалів у аграрному виробництві. 
Економія матеріальних ресурсів дає змогу з такої 
самої кількості сировини і матеріалів виготовити 
більше продукції без додаткових витрат суспіль-
ної праці, підвищувати ефективність виробництва 
в цілому на кожному підприємстві. Важлива роль 
у підвищенні ефективності використання обо-
ротних засобів належить зростанню врожайності 
сільськогосподарських культур і продуктивності 
тварин, поліпшенню якості продукції, а також ра-
ціональному використанню сировини та матеріалів 
[8, с. 351].

Ефективне й економне використання оборотних 
активів – першочергове завдання всіх аграрних 
підприємств, оскільки матеріальні витрати станов-
лять % собівартості продукції. Зниження матеріа-
ломісткості виробу досягається різними способами, 
серед яких головними є впровадження нової техні-
ки, технології, удосконалення організації виробни-
цтва та праці.

Таблиця 1
Показники оборотності оборотних активів порівнюваних підприємств

Показник
ПАТ «СП «Бершадське» СПАТ «Моївське»

2011 2012 відх. (+/-) 2011 2012 відх. (+/-)
Швидкість обертання, днів 538 853 315 332 394 62
Коефіцієнт обертання, оборотів 0,68 0,43 -0,25 1,10 0,93 -0,17
Коефіцієнт завантаження, грн. 1,48 2,34 0,86 0,91 1,08 0,17
Коефіцієнт ефективності, % 0,05 0,09 0,04 0,0013 0,0032 0,0019
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ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Стабілізація національної економіки і забезпечення її стійкого зростання потребують удосконалення управління 
фінансами суб’єктів господарювання. Досягнення прибутковості вітчизняних авіапідприємств неможливе без упро-
вадження інноваційних технологій, оновлення існуючих основних засобів, що вимагає масштабного залучення ними 
додаткового капіталу. Питання формування та ефективного використання основних засобів стають основою фінансової 
стратегії будь-якого підприємства.
Ключові слова: основні засоби, авіаційна галузь, оновлення основного капіталу, лізинг.

Постановка проблеми. Забезпечення стало-
го розвитку економіки України пов’язане 

не тільки з необхідністю поглиблення ринкових 
реформ, але й із нагальними потребами суттєво-
го оновлення основних засобів на інноваційних за-
садах. Відродження промислового виробництва та 
економіки України в цілому неможливе без удоско-
налення механізму управління відтворенням осно-
вних засобів на принципово новій основі шляхом 
підвищення ефективності виробничого апарату на-
ціональної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичними та практичними аспектами організацій-
но-технічного забезпечення авіаційного транспорту, 
в тому числі авіакомпаній, займалися такі вітчиз-
няні та зарубіжні дослідники, як В.Г. Афанасьєв, Р. 
Барлоу, Є.Ю. Бачурін, Д.В. Борисенко, С. Дьорман, 
В.Т. Єлагін, В.М. Загорулько, В.Г. Коба, Е.В. Костро-
міна, Ю.Ф. Кулаєв, В.А. Кулик, О.М. Ложачевська, 
В.В. Мова, А.М.Новікова, М.Нуралдін, В.Н. Панчен-
ко, В.О. Рибалкін, І.П. Садловська, Р.М. Салімов, 
Є.М. Сич, О.А. Тамаргазін, Л.Хантер, В.І. Щелкунов, 
Г.М. Юн, М.Х. Яхін, Л.А. Ященко та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі основних засобів по галузі за кіль-
ка останніх років та пошуку шляхів вирішення да-
ної проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Авіа-
ційна галузь належить до базових, стратегічно 
важливих секторів економіки України, а НДДКР 
із створення нової авіаційної техніки включено до 
категорії критичних технологій. У 2013 р. ця галузь 
налічувала 37 підприємств різної форми власнос-
ті, а також практично всі складові інфраструктури, 
що дозволяють розробляти, випробовувати, серійно 
виготовляти літаки, авіаційні двигуни, спеціальне 
обладнання, бортову радіоелектронну апаратуру, 
авіаційні агрегати, виконувати НДДКР з техноло-
гій виробництва та експлуатації авіаційної техні-
ки, здійснювати модернізацію та ремонт авіаційної 
техніки. На той час тільки в авіаційній промисло-
вості працювали понад 90 тис. чол. [5]. 

Але сьогодні наявний потенціал використову-
ється недостатньо, а сама авіаційна галузь пере-
буває під впливом зростаючих проявів системної 
кризи. Стосується це практично всіх найважливі-
ших складових авіаційної галузі: авіабудування, 
авіаційних перевезень, транспортної інфраструкту-
ри. Тому аналіз причин ситуації, що склалась, і ви-
роблення науково обгрунтованих пропозицій щодо 
можливого її поліпшення є достатньо актуальними. 

Основні засоби підприємства є рушійною силою 
його розвитку і вимагають постійного оновлення 

на основі дії складного ринкового механізму. Про-
те забезпеченість вітчизняної економіки сучасною 
матеріально-технічною базою є вкрай низькою. На 
початку 2013 року близько 75% основних засобів 
України було зношено (проти 44% у 2004 р.), що 
свідчить про важкий технічний стан основних за-
собів вітчизняних підприємств, обумовлює необ-
хідність їх модернізації, оновлення та заміни, а це 
потребує залучення інвестицій [2]. Якщо вдасться 
забезпечити вітчизняні підприємства необхідними 
коштами, обладнанням, сировиною, то й вдасться 
реформувати застарілу структуру економіки, по-
силити конкурентоспроможність українського ви-
робника і подолати таким чином економічну залеж-
ність нашої держави.

Відомо, що в основних засобах втілена найбільш 
важлива частина матеріальних ресурсів суспіль-
ства. На повітряному транспорті основні засоби є 
найбільш вагомою частиною виробничих фондів. У 
цивільній авіації на них припадає 80-90 % усіх ви-
робничих засобів. Основні засоби України на кінець 
2013 року складали 1406 млрд. грн., з них на тран-
спорт припадає 156,3 млрд. грн. Частка авіаційного 
транспорту в основних засобах складає 1,89 млрд. 
грн., або 1,21 % від загального об'єму транспортних 
фондів [5].

Видова структура основних виробничих засо-
бів неоднакова на різних авіапідприємствах, на-
приклад, в аеропортах найбільшу частку складає 
пасивна частина (до 90 %), а в авіакомпаніях, як 
правило, переважає активна частина, оскільки вар-
тість літакового парку досить велика, в порівнянні 
з нерухомими об'єктами, якими володіють в осно-
вному малі авіакомпанії.

В Україні сьогодні дуже гостро стоять пробле-
ми як відновлення транспортних засобів практично 
в усіх видах транспорту, так і оновлення інфра-
структури (не розширення, а оновлення) на новій 
технічній основі і з пріоритетним напрямом на за-
доволення потреб споживачів.

За підрахунками ступінь зношеності повітряних 
суден досягає 70%. Моральне старіння і фізичне 
спрацювання літакомоторного парку робить цивіль-
ну авіацію України неконкурентоспроможною на 
зовнішньому ринку авіаперевезень, а у поєднанні з 
високим рівнем тарифів вона програє авіаційному та 
автомобільному транспорту на внутрішньому ринку.

Як галузь матеріального виробництва, авіацій-
ний транспорт має низку особливостей, які так чи 
інакше впливають на процес відтворення основного 
капіталу. До найважливіших особливостей можна 
віднести такі:

1) авіаційний транспорт є дуже капітало- та 
фондоємною галуззю. Для нього характерними є 

© Ковальчук Т.А., 2014
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висока вартість основних фондів і тривалі терміни 
їх створення та функціонування;

2) нарощування потужностей на авіаційному 
транспорті відбувається поетапно, в міру освоєння 
капітальних вкладень і створення резервів пропус-
кної спроможності шляхів сполучення;

3) інвестиційні процеси на авіаційному тран-
спорті через їх високу капіталоємність є дуже 
інертними;

4) при оцінці ефективності капіталоємних затрат 
на розвиток авіаційного транспорту застосовується 
двоїстий підхід. З одного боку, ефект розглядаєть-
ся з позиції функціонування самостійної галузе-
вої системи, з іншого боку, оцінюється позатран-
спортний ефект, тобто результат, що отримується 
від розвитку транспортної системи в інших галу-
зях економіки. При чому частка позатранспортного 
ефекту значно вище галузевого;

5) авіаційний транспорт, з одного боку, є віднос-
но відособленою складною динамічною системою, 
що розвивається за властивими цій системі законо-
мірностями, з іншого боку, – невід’ємною частиною 
економіки держави, котра обслуговує інші галузі та 
населення, тобто є інфраструктурною галуззю, яка 
підпорядковується в своїй роботі та розвитку вимо-
гам, що взаємодіють із транспортом галузей і сфер 
економіки;

6) транспорт належить до галузей комплексу 
виробничої інфраструктури, які не створюють но-
вої натурально-речовинної продукції, а обслугову-
ють та забезпечують діяльність базових галузей 
матеріального виробництва, невиробничої сфери, а 
також населення. Як показав досвід, відставання в 
розвитку транспорту, як і інших галузей виробни-
чої інфраструктури, спричиняє щорічні втрати вна-
слідок несвоєчасної доставки вантажів.

З вищевикладеного можемо зробити висновки, 
що процес оновлення основних фондів на авіаційно-
му транспорті є дуже складним і вимагає врахуван-
ня специфіки виробничої діяльності підприємств 
транспортної галузі, характеру відновлювальних 
процесів і зовнішніх чинників, що впливають на 
функціональні можливості інвестування.

Існуючі способи поповнення основних фондів та 
штучне продовження термінів експлуатації авіацій-
ної техніки не можуть вирішити проблему якісного 
оновлення основного капіталу авіапідприємств. Крім 
того, процес морального старіння і фізичного спра-
цювання літакомоторного парку тісно пов'язаний з 
рівнем паливної ефективності.

Парк з виключно нової техніки в нашій країні 
тільки у лоукостера Wizz Air Ukraine. Це поясню-
ється двома причинами. По-перше, нові літаки ви-
магають набагато менших витрат на обслуговування, 
що дозволяє понизити собівартість перевезень. По-
друге, парк перевізника в Україні досить скромний 
– всього чотири борти. Абсолютно нові літаки екс-
плуатують видатний вітчизняний перевізник МАУ і 
українська "дочка" російської "Ютейр" – їх доля не 
менше третини від загального флоту компаній. 

Управління інвестиційним процесом на авіа-
ційному транспорті передбачає реалізацію завдань 
щодо визначення та впровадження ефективних 
джерел і методів фінансування, що потребує:

– встановлення критеріїв залучення того чи ін-
шого джерела фінансування;

– аналізу можливих джерел фінансування на 
основі оцінки їх якісних і кількісних характеристик;

– вибору джерел, які відповідають обраним кри-
теріям;

– визначення оптимальної структури фінансо-
вих джерел.

Нестача власних коштів авіапідприємств і недо-
статність обсягів фінансування за рахунок держав-
ного і місцевих бюджетів зумовили застосування 
альтернативної форми фінансування необхідних 
інвестицій – фінансового лізингу, який вперше був 
застосований у США.

Перевагами використання лізингу на підприєм-
ствах авіаційної галузі є:

1) збільшення обсягів інвестицій у галузь;
2) можливість оновлення основних виробничих 

засобів з можливим наступним їх придбанням у 
власність;

3) право вибору об’єкта лізингу;
4) можливість спочатку випробувати техніку і 

перевірити її якість, а вже потім купувати;
5) звільнення від сплати податку на придбане 

майно (“позабалансове фінансування”);
6) здійснення платежів не лише в грошовій фор-

мі, а й у товарній чи наданні відповідних послуг;
7) можливість викупити обладнання за номі-

нальною або ж залишковою вартістю після закін-
чення терміну договору.

До недоліків використання даного методу можна 
віднести:

1) складну, східчасту організація лізингових 
операцій;

2) більшу кількість учасників, що ускладнює 
практичне втілення лізингової угоди;

3) значні затрати часу;
4) вищу вартість порівняно з кредитом;
5) моральне старіння машин і устаткування (в 

результаті науково-технічного прогресу лізингове 
майно морально старіє, а платежі не припиняються 
до закінчення угоди);

6) неможливість впровадження автоматизова-
них систем управління.

Кредитні способи оновлення основних засобів 
спрямовані не тільки на покращення матеріально-
технічної бази авіатранспортних підприємств, а й на 
забезпечення умов їх ефективного розвитку. Кредит-
ні способи оновлення основних засобів авіатранспорт-
них підприємств повинні бути результативними, тоб-
то здатними забезпечувати прибуткову діяльність 
позичальників [4]. Критеріями результативності ви-
користання зазначених способів виступають:

– отримання авіатранспортними підприємства-
ми чистого прибутку;

– зменшення витрат, пов’язаних з незадовіль-
ним станом основних засобів;

– відсутність непередбаченого відтоку власного 
капіталу на цілі відтворення основних засобів.

Досягнення відповідності кредитних способів 
фінансування оновлення основних засобів зазна-
ченим критеріям є можливим за умови розробки 
методів кредитування капітальних вкладень та за-
ходів щодо відновлення технічного забезпечення 
авіатранспортних підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. Вище 
зазначене свідчить про наявність сукупності про-
блем авіації, розв’язання яких можливе в резуль-
таті реалізації комплексної державної підтримки. 
Для досягнення вагомих результатів необхідне 
удосконалення нормативно-правової та матеріаль-
но-технічної бази шляхом розробки законодавчих 
актів України і галузевих нормативних правових 
документів, що регламентують забезпечення авіа-
ційної безпеки, приведення законодавчих та інших 
нормативних правових актів у відповідність з осно-
вними принципами розвитку системи забезпечен-
ня авіаційної безпеки цивільної авіації України з 
урахуванням стандартів і рекомендацій міжнарод-
ного світового співтовариства. Особливого значен-
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ня набуває питання пошуку джерел фінансування 
зазначених потреб, задіяння наявних потенційних 
можливостей для створення сприятливого інвес-

тиційного клімату, оновлення парку літаків та під-
тримка авіабудування як стратегічного експортного 
потенціалу.
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Аннотация
Стабилизация национальной экономики и обеспечение ее стойкого роста нуждаются в усовершенствовании управле-
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ного привлечения ими дополнительного капитала. Вопросы формирования и эффективного использования основных 
средств становятся основой финансовой стратегии любого предприятия.
Ключевые слова: основные средства, авиационная отрасль, обновление основного капитала, лизинг.

Kovalchuk Tetyana Andriivna
Student
National Aviation University

PROBLEMS OF UPDATING OF THE FIXED ASSETS 
ON ENTERPRISES OF AVIATION INDUSTRY

Summary
The stabilization of the national economy and ensuring its stable growth should be improved financial management 
entities. Achieving profitability of domestic airlines is impossible without the introduction of innovative technologies, 
upgrade existing fixed assets that require large-scale involvement of their additional capital. The formation and efficient 
use of fixed assets are the foundation of the financial strategy of any company.
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У статті досліджені особливості інноваційних технологій у сфері гостинності. Визначено основні види та методи 
щодо використання інноваційних технологій, а також необхідність використання даних технологій у закладах сфери 
гостинності.
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Постановка проблеми. Останнім часом туризм 
набуває все більших обертів серед усіх сфер 

діяльності. Прямопропорційно від збільшення ту-
ристів збільшується кількість туристичних підпри-
ємств, закладів ресторанного господарства, а також 
готелів. У зв’язку із збільшенням потоку туристів 
кожен готель хоче виділитись. Саме тому слід го-
ворити про актуальність інноваційних технологій у 
сфері готельного обслуговування.

Постановка завдання. Можна сформулювати 
завдання дослідження, яке полягає в визначенні 
інноваційних заходів у сфері туризму та готельно-
ресторанній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ту-
ризм – сфера господарського комплексу, що забез-
печує десяту частину світового валового продукту. 
Ця галузь розвивається швидкими темпами і в най-
ближчі роки може стати найбільш важливим секто-
ром підприємницької діяльності [1].

У сучасній економіці роль інновацій значно 
зросла. Це викликано тим, що в ринковій економі-
ці інновації являють собою метод конкуренції, так 
як інновація веде до зниження собівартості, цін і 
зростання прибутку, до створення нових потреб, до 
припливу грошей, до підвищення іміджу (рейтин-
гу) виробника нових продуктів, до відкриття і за-
хоплення нових ринків, у тому числі і зовнішніх.

Туризм є однією з найважливіших галузей сер-
вісу, і це вимагає сучасних форм і механізмів об-
слуговування клієнтів. Однак не всі компанії охоче 
застосовують інновації на практиці.

В умовах жорсткої конкуренції першорядним 
завданням будь-якої турфірми є, безумовно, заво-
ювання лідируючого місця на туристському ринку, 
отримання і збільшення прибутку. Одним із спосо-
бів звернути увагу споживачів на свій товар є про-
позиція ринку нового товару, відмінного від товару 
конкурентів. Саме своєчасний висновок нового то-
вару на ринок здатний залучити нових покупців, 
збільшити дохід підприємства [2].

Інноваційний розвиток підприємств сфери гос-
тинності характеризується появою нових конку-
рентних переваг, що дозволяють господарюючим 
суб'єктам виживати і розвиватися в зовнішньому 
середовищі.

В даний час в роботах вітчизняних і зарубіж-
них фахівців у галузі туризму, зокрема В.М. Ань-
шіна, І. Балабановою, М.Н. Забаева, М.В. Єфремова, 
А.А. Тріфілова, О.В. Федорова та ін. розглядалися: 
проблеми управління конкурентоспроможними ту-
ристськими організаціями на основі використання 

інноваційних методів; механізми забезпечення та 
оцінки інноваційного розвитку туристських органі-
зацій; характеристики господарювання та розвитку 
вітчизняних туристських підприємств в сучасних 
економічних умовах.

З кожним роком туристичний продукт втрачає 
свою актуальність, потребуючи постійного онов-
лення. Завдяки тому, що споживач туристських 
послуг, споживає туристичний продукт та послу-
ги, збільшується конкуренція на виготовлення та 
реалізацію туристських послуг. З іншого боку по-
стачальникам доводиться кооперуватися між со-
бою, коли споживач потребує додаткових послуг. 
У процесі кооперації і конкуренції виникає новий 
туристський продукт. У цей момент традиційний 
туризм перетворюється в інноваційний. Підприєм-
ства гостинності, які надають послуги, намагаються 
впровадити у своїй діяльності найновіші техноло-
гії та послуги, які будуть приваблювати все більше 
гостей. Саме через бажання займати більшу частку 
на ринку є необхідність безперервної інноваційної 
діяльності.

Інноваційна діяльність у туризмі тісно пов'язана 
між собою процесами формування, реалізації, про-
сування та післяпродажного обслуговування інно-
ваційного туристичного продукту суб'єктами інно-
ваційної діяльності в туризмі [3].

Фірми, що використовують у своїй діяльності 
інноваційні аспекти, стверджують, що створення і 
просування нового турпродукту не тільки бажана 
діяльність організації, але й необхідна.

Одним з останніх нововведень у готельних 
комплексах є спеціалізовані дворецькі. Це такі як: 
парфумерний, барбекю-дворецький, купальний, 
мильний та камінний дворецькі, які надають свої 
професійні послуги в залежності від призначення 
та необхідності їх застосування.

Наприклад, якщо клієнту необхідно підібра-
ти ідеальний аромат – будь то нічна прогулянка 
містом, або ж напружений робочий день – парфу-
мерний дворецький з готелю Carlyle запропонує 
парфуми для будь-якого випадку. Клієнт може ви-
брати який завгодно аромат прямо в готелі, тому 
більше не доведеться турбуватися про перевезення 
улюблених парфумів.

У готелі Ritz – Carlton Lodge пропонують своїм 
клієнтам власноруч приготувати улюблені страви 
у супроводі барбекю – дворецького, який навчить 
загальних принципів користування грилем. Він до-
поможе підібрати ідеальне дерево для вугілля і 
вдосконалить соуси гостей. Також гості можуть ді-
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знатися практично все про грилі і копчення, а та-
кож навчитися готувати реберця, курку гриль та 
багато іншого.

Після довгої подорожі в готелі Gansevoort в Нью 
– Йорку гості можуть прийняти розслабляючу ванну. 
Її приготує купальний дворецький. Він допоможе ви-
брати найбільш підходящу ванну з трьох можливих 
варіантів (детокс, що відновлює чи лікувальну), а по-
тім можна відпочити і розслабити в ароматної воді.

Деякі готелі балують своїх гостей розкішними 
банними засобами, але готель Riviera Maya перевер-
шив їх: в готелі з'явився власний мильний дворець-
кий. Він відвідає гостя після поселення і представить 
асортимент мила ручної роботи. В асортименті є мило 
з ароматом лимона, шоколаду, персика і кориці.

У бізнес – люксі готелю Taj Boston в зимові дні 
гостям нададуть чудовий камін, що створює затишок 
у номері. Але при цьому не доведеться копошитись у 
вугіллі і чиркати сірниками: камін буде обслуговува-
ти спеціально навчений дворецький. Він підбере для 
нього найкраще дерево і навіть розведе вогонь [4].

Ці послуги є дуже унікальними та спрямовані на 
вподобання індивідуальних потреб клієнтів, які ско-
ристуються послугами готелей, при виборі їх асор-
тименту, що в свою чергу надає широкий простір 
для вподобань.

Ще одним прикладом залучення інноваційних 
технологій, які враховують вподобання гостей є «ро-
зумні» кондиціонери. У кімнатах готелю theWit (Чи-
каго, США) кондиціонери самі знають, яка темпера-
тура підійде постояльцю найкраще. Вони зчитують 
дані з термометра на вулиці, аналізують поведінку 
постояльця і залежно від цього змінюють температу-
ру в кімнаті. Також відвідувач за допомогою смарт-
фона може сам вказати частоту і час прибирання 
свого номера – для цього є спеціальний додаток. У 
громадських просторах готелю система автоматично 
підбирає звуковий супровід: вранці в лобі і в коридо-
рах готелю «щебечуть птахи», а ввечері – «співають 
цвіркуни». Ніч у такому готелі коштує $ 189 [5].

Дизайнери готелів постійно задаються питан-
ням, чим би ще заманити і здивувати постояльців 
елітних номерів. Для цього випускаються на ринок 
нові матеріали, елементи меблів, обробки, потім вті-
люються в інтер'єрах з різною часткою успіху .

Одним з вдалих дизайнерських винаходів стала 
термочутлива скляна плитка, за принципом хаме-
леона, що змінює колір від дії температури на її по-
верхню. Вона використовуються для прикраси по-
верхні столів, створення різних панно, декорування 
ванних кімнат. 

Одним із сучасних трендів зведення готелів, є 
екобудівництво, коли всі використовувані будівель-
ні матеріали, виходять в результаті вторинного 
виробництва. Термочутлива плитка абсолютно від-
повідає вимогам часу, на 20-80 % її склад містить 
скло, яке пройшло вторинну переробку.

Плитка – хамелеон виготовляється вручну. Ін-
новаційна технологія, використовувана при її ви-
робництві, полягає в тому, що стикаючись з теплом, 
плитка починає плавно змінювати свій колір. Зміна 
відтінку проходить три фази з інтервалом 6-10 °C. Є 
можливість задати початкову і кінцеву точку тем-
пературного циклу індивідуально.

Розміри плитки можуть бути різними, за ана-
логією зі звичайними керамічними зразками. Осо-
бливої уваги заслуговує її застосування для об-
лицювання стін душу. На їх площині створюються 
складні колірні інсталяції. При попаданні теплої 
води на скляну поверхню термочутливої плитки, 
починає проявлятися малюнок, який змінюється 
новим, якщо температура води підвищується [6].

Процес інновації добралися не тільки до турис-
тичних послуг, а й до стандартних ліжок. В готелі 
IBIS каркас з гнучких планок 

адаптується до рухів тіла гостя, що забезпечить 
ідеальний відпочинок без особливих зусиль зі сто-
рони готельєра.

Сьогодні власники готельних комплексів та готе-
лів турбуються про будь-які дрібниці, щоб гостеві 
було комфортно в усьому.

Враження від готелю, яке створюється у від-
відувача, в значній мірі залежить від сенсорного 
сприйняття. Тому багато готельєрів стали приділя-
ти увагу не тільки традиційним способам створення 
приємної атмосфери (колірної гармонії інтер'єрів, 
м'якій постелі і висококласної сантехніці), а й тому, 
що чують клієнти.

Сучасний підхід до звукового оформлення готе-
лів увазі щось більше, ніж шум пилососа або звуки 
ліфта. Своя, неповторна фонова музика допомагає 
в позиціонуванні бренду і підкреслює його унікаль-
ність. У будь-якій країні світу, в будь-якої катего-
рії – від розкішних курортів до готелів для ділових 
людей в центрі міста – своя звукова картина. Ре-
тельно підібрана музика зустрічає відвідувача вже 
в фойє і супроводжує в кімнатах відпочинку, фіт-
нес-центрах і ресторанах.

Ось кілька прикладів вдалого підходу до ство-
рення унікальної звукової атмосфери в готелях. 
Prescriptive Music – одна з компаній, що надають 
готелям послуги музичного оформлення. З нею 
співпрацюють багато відомих компаній, такі як 
Four Seasons, Ritz, Marriott та інші. За допомогою 
індивідуально підібраних для різних приміщень 
списків композицій, що розсортовані за часом доби 
і жанрам, створюється особлива звукова атмосфера 
для клієнтів готелю.

На відміну від колишнього підходу, коли готе-
лі просто підключали тематичні музичні канали 
(джаз, класика і т. д.), Prescriptive Music пропонує 
якісно інший підхід: вони підбирають індивідуаль-
ний список, в якому композиції не повторюються і 
музика не набридає одноманітністю.

Для цього складаються досить великі списки з 
композиціями: наприклад, 200 композицій на 3 го-
дини. У результаті неможливо почути двічі одну й 
ту ж пісню в один і той же день. До того ж відтво-
рюються вони у випадковому порядку.

У групі готелів Omni дуже уважно ставляться 
до своїх клієнтів і намагаються підбирати відповід-
ну музику. Вони користуються послугами компанії 
Muzak, щоб створити свій унікальний звук.

Діловим людям, які складають більшість клієн-
тури цих готелів, дуже важливо отримати заряд 
гарного настрою, перш ніж відправлятися на ділові 
зустрічі. І коли вони повертаються ввечері, приєм-
на музика допомагає зняти втому і знайти в собі 
сили простудіювати ще кілька тисяч електронних 
листів. Звукорежисери Omni і Muzak спільно пра-
цюють над створенням правильного звуку, і в цьо-
му їм допомагають відгуки клієнтів. Так як готелі 
Omni розраховані на публіку різних поколінь, то і 
музика підбирається різностильова.

А в мережі InterContinental проводять навіть 
спеціальні етнографічні дослідження, щоб підібрати 
музичну програму, яка підходить для їх багатона-
ціональної клієнтури. Дослідження проводять в 148 
готелях по всьому світу. Вони співпрацюють з Морін 
Кроу (Maureen Crowe), яка займалася музикою до 
різних фільмів (наприклад, «Ідеальний шторм»), а те-
пер створює фірмове звучання для InterContinental. 
Також вони співпрацюють з музикознавцями з лон-
донської компанії Sound Strategy, що допомагають 
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в пошуку відповідних звуків і композицій. При по-
шуку доводиться враховувати національні переваги 
клієнтів у різних країнах, але при цьому музична 
картина в різних готелях однієї мережі повинна 
бути впізнаваною і асоціюється з брендом.

У курортному комплексі Aqua є свій діджей, 
який не тільки підбирає музику, а й постійно кон-
тактує з відвідувачами, так як поєднує роботи ді-
джея і консьєржа. Завдяки цьому він не тільки 
готує спеціальну програму для басейну, бару або 
холу, а й розсортовані за стилями списки компози-
цій для номерів, причому клієнти можуть заванта-
жувати пісні і на свої mp3-плеєри.

У готелях Fairmont проводять дослідження та 
опитування клієнтів, щоб створити неповторну му-
зичну програму. Завдяки співпраці Fairmont з ком-
панією EMI і доступу до її великій музичній ко-
лекції члени «Президентського клубу» (Fairmont 

President's Club) мають доступ до улюбленої му-
зики в номерах і також можуть отримувати запро-
шення на концерти з живою музикою. А у відвід-
увачів фітнес-центру Fairmont Fit є можливість 
брати mp3-плеєр з музикою на час тренувань. При-
родно, така турбота та індивідуальний підхід до по-
стійних клієнтів підвищує лояльність до бренду [7].

Так, незалежно від величини готелю сучасний 
підхід до вибору музики обов'язково допоможе 
створити атмосферу комфорту, яку обов'язково 
оцінять клієнти готелю.

Висновки з проведеного дослідження. У зв’язку 
із збільшенням потоку туристів кожен готель хоче 
бути індивідуальним та намагається застосовувати 
все новіші інновації та креатив ніші послуги для 
приваблення клієнтів саме у своє підприємство. 
Тому конкуренція є «паливом» для інновації, щоб 
завоювати більший сегмент ринку.
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Постановка проблеми. Удосконалення ефек-
тивності управління діяльністю підприємства 

неможливо без комплексного оцінювання її рівня, 
результати оцінювання якого дозволяють встанови-
ти масштаб і зміну спрямованості в управлінні ді-
яльністю підприємства, прогнозувати їх вплив на 
ключові функціональні підсистеми підприємства, 
ухвалювати відповідні управлінські рішення щодо 
підвищення та підтримки рівня ефективності управ-
ління діяльністю, вибирати методи, способи, інстру-
менти управління діяльністю підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання щодо проблем та шляхів удосконалення ме-
тодики комплексної оцінки ефективності господар-
ської діяльності підприємств в Україні розглянуто 
у вітчизняних літературних джерелах. Теоретичні 
й практичні аспекти цієї проблеми відображено в 
роботах економістів і фахівців: Г.О. Дудукала, С. Я. 
Єлецьких, М.І. Лагун, Т.А. Талах, М.П. Хохлова, 
С. В. Баликова та ін.. Однак, характеризуючі ас-
пекти даного дослідження потребують додаткового, 
поглибленого аналізу методики комплексної оцінки 
ефективності господарської діяльності підприємств.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в дослідженні сучасної методики комплек-
сної оцінки ефективності господарської діяльності 
підприємств в Україні та шляхів її удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. В су-
часній економічній літературі не існує одностайної 
думки про методику розрахунку сукупної, комплек-
сної оцінки ефективності використання господарської 
діяльності підприємства. Це пов’язане насамперед із 
тим, що одні вчені-спеціалісти займаються вивченням 
ефективності використання капітальних вкладень і 
основних засобів, інші – трудових ресурсів, треті – 
питаннями ефективності використання матеріальних 
ресурсів та ресурсозберігаючими технологіями.

Для дослідження економічної ефективності не-
обхідно керуватись відповідними критеріями, мето-
диками оцінки, економічними показниками. У від-
повідності з цим важливим елементом дослідження 
ефективності використання господарської діяльнос-
ті підприємств є вибір головної ознаки оцінки ефек-
тивності, яка розкриває її сутність. Зміст критерію 
ефективності використання ресурсного потенціалу 
випливає з необхідності максимізації отримуваних 
результатів або мінімізації виробничих затрат, еко-
номії виробничих ресурсів, виходячи із стратегії 
розвитку підприємства.

Для оцінки ефективності виробництва в ціло-
му, в т .ч. ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємства необхідно проаналізувати 
сучасний стан, структуру та забезпеченість під-
приємства всіма видами ресурсів, оскільки аналіз 
дозволяє побачити структуру процесів, розчлену-
вати економічне явище на окремі складові частини 
і отримати за рахунок абстрагування найбільш де-
тальне уявлення про явище. 

Сучасна методологія комплексної оцінки ефек-
тивності господарської діяльності підприємств в 
Україні також передбачає розрахунок показників 
продуктивності праці, фондовіддачі та матеріало-
місткості продукції. 

Ці показники є критеріями оцінки кожного виду 
ресурсу і виступають індикаторами ефективності 
виробництва, оскільки ріст продуктивності праці 
може бути обумовлений покращенням викорис-
тання і введенням в дію більш ефективних осно-
вних засобів, а збільшення фондовіддачі – наслі-
док кращої організації праці, впровадження більш 
ефективних систем його оплати. Тому в залежності 
від показника, який прийнятий за результативний, 
вся сукупність тенденцій зміни ефективності різ-
них факторів виробництва впливає на варіювання 
співвідношення результату виробництва до одного 
із видів ресурсів [2, 79].

Узагальнюючим показником ефективності ді-
яльності підприємства визнається рентабельність. 
Аналіз рентабельності підприємства проводиться 
за допомогою:

1) показників рентабельності, з використанням 
витратного підходу (рентабельність продукції, рен-
табельність операційної діяльності та ін.);

2) показників, що характеризують прибутковість 
продажу (чиста рентабельність продажу та ін.);

3) показників ефективності використання ресур-
сів, або ресурсний підхід (рентабельність власного 
капіталу, рентабельність активів) [6, 117].

Для оцінки ефективності діяльності підпри-
ємства використовуються наступні показники: 
рентабельність активів, рентабельність капіталу, 
рентабельність власного капіталу, рентабельність 
продажу, рентабельність стратегічних інвестицій, 
рентабельність акцій. Однак ці показники характе-
ризують поточний стан підприємства.

Оцінка ефективності діяльності підприємства 
повинна здійснюватися за фінансовими і нефінан-
совими показниками, враховувати всі аспекти ді-
яльності підприємства.

При розгляді ефективності діяльності підпри-
ємства все частіше, крім економічної, соціаль-
ної ефективності, розглядається інституціональна 
ефективність підприємства. 
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комплексної оцінки господарювання підприємств в сучасних умовах.
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Оцінка ефективності діяльності підприємства на 
основі реалізації принципів комплексного і систем-
ного підходу удосконалюється на основі:

– покращення фінансових вимірників;
– управління на основі вартості підприємства;
– створення комплексних систем вимірювання 

результатів за напрямками діяльності;
– використання з інвестиційного аналізу показ-

ників ефективності, що засновані на визначенні гро-
шового потоку (чиста поточна вартість, індекс до-
ходності, внутрішня норма доходності та ін.) [4, 38].

О.К. Єлісєєва у своїй монографії «Методи та мо-
делі оцінки і прогнозування фінансового стану під-
приємств» вважає, що комплексний аналіз фінан-
сового стану підприємства передбачає визначення 
фінансово-економічного потенціалу суб’єкта госпо-
дарювання або, іншими словами, вона дає змогу за-
безпечити ідентифікацію його місця в економічному 
середовищі. Оцінка майнового та фінансово-еко-
номічного стану підприємства створює необхідну 
інформаційну базу для прийняття різноманітних 
управлінських та фінансових рішень щодо про-
блемних питань купівлі та продажу бізнесу, напря-
мів виробничого розвитку, залучення чи здійснення 
інвестицій [3, 528].

Для удосконалення методики комплексної оцін-
ки необхідно виділити етапи оцінки: 

1. Проведення і обробки вхідної інформаційної 
бази при комплексному аналізі фінансової звітності 
підприємств різних форм власності та різних форм 
господарювання повинен бути таким.

Замовник комплексного аналізу забезпечує по-
становку цільової функції моделі обробки вхідної 
інформаційної бази. Адекватна постановка цільо-
вої функції має сформувати чітке розуміння мети 
комплексного аналізу в окремо взятому випадку, а 
також специфіки цього випадку.

2. Обґрунтування процедур та проведення пер-
винної обробки, узагальнення та консолідації вхід-
ної фінансової інформації.

Практична реалізація такої первинної обробки 
інформації має відповідати критеріям оперативнос-
ті формування та отримання готової для подальшої 
математичної обробки фінансової інформації.

3. Забезпечення технічної реалізації методич-
них засад, визначених на першому етапі моделі, на 
основі обґрунтованої на другому етапі сукупності 
сфер аналізу та об’єктів дослідження.

При цьому забезпечується вибір необхідної ме-
тодики (поєднання математичних, статистичних та/
або аналітичних моделей) консолідації результатів 
первинної обробки вхідної інформації за певними 
напрямами дослідження, визначення структури та 
порядку формування цільового інтегрального по-
казника як вихідної інформації комплексного фі-
нансового аналізу підприємств.

4. Інтерпретація результатів обробки фінансової ін-
формації, виходячи зі сталої однозначної системи кри-
теріїв, що відповідають напрямам комплексного ана-
лізу підприємств та запитам замовників дослідження. 

Формулювання висновків щодо об’єкта дослі-
дження на підставі проведених розрахунків не 
тільки дає можливість замовникам комплексного 
аналізу одержати відповіді на поставлені ними пи-
тання

5. Комплексний аналіз фінансової звітності під-
приємств дозволяє більш ретельно дослідити до-
стовірність вхідної інформації для проведення 
комплексної оцінки фінансового стану, та надасть 
можливість здійснення внутрішнього та зовнішньо-
го контролю за відповідністю формування показни-
ків фінансової звітності підприємств.

6. Процес формування сценаріїв майбутнього 
тренду фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств, сутність цього етапу полягає в прогнозуванні 
результатів діяльності об’єкта дослідження з ура-
хуванням запропонованих заходів щодо підвищен-
ня ефективності діяльності підприємств [1, 67].

Для встановлення істинних причин зміни ефек-
тивності операційної діяльності підприємства слід де-
тально вивчити силу впливу на її величину факторів.

Важливим при удосконаленні методики комп-
лексної оцінки ефективності господарської діяль-
ності підприємств в Україні є управлінський вплив 
на мотивацію трудової поведінки працівника за 
трьома напрямами:

1. Встановлення обов’язкових для виконання 
норм-вимог, що регламентують поведінку праців-
ника у сфері виробництва. Порушення цих умов 
обо’язково тягне за собою певні санкції, зокрема 
припинення трудових відносин, тобто звільнення 
працівника.

2. Через стимулювання поведінки, спрямованого 
на реалізацію цілей суб’єкта управління. Стимулю-
вання може бути прямим, коли заохочується реалі-
зація поставленої мети, або опосередкованим, коли 
органи управління удосконалюють виробниче серед-
овище (організацію, умови, режими, оплату праці 
тощо), створюючи працівнику можливість досягнен-
ня мети з найменшими трудовими витратами.

3. Через відтворення в масовій свідомості певних 
цінностей, норм, стереотипів і правил трудової ети-
ки; формування певного еталону особистості, наслі-
дування якого отримує суспільне визнання [5, 510].

Висновки з проведеного дослідження. Необхід-
ним елементом удосконалення комплексної оцінки 
господарювання підприємства в сучасних умовах є 
самостійність в організації постачання виробництва 
сировиною, найму персоналу і розпорядженні виго-
товленою продукцією, а також у вирішенні питань, 
що стосуються фінансування капітальних вкладень, 
забезпечення підприємства оборотними коштами, і 
інших задач, виходячи з власного бачення перспек-
тив здійснення виробничої діяльності.

Для того, щоб повноцінно проаналізувати ді-
яльність підприємства, зробити вірні висновки про 
його стан, необхідно розглядати всі ці показники в 
сукупності. Адже якщо той або інший показник за-
лежить від іншого прямо або побічно, його значення 
змінюється. Показники, що характеризують під-
приємство, необхідно аналізувати як порівняльну 
динаміку. Оптимальним періодом для порівняння 
показників вважається відрізок часу 3-5 років. Саме 
за цей час можна чітко відстежити ту або іншу ди-
наміку, виявити певні закономірності й сформулю-
вати план дій по усуненню існуючих відхилень.

Удосконалення комплексної оцінки результа-
тивності роботи підприємства тільки фінансових 
показників не дозволить заздалегідь діагностувати 
багато проблем, наприклад зниження якості про-
дукції, що випускається, рівень обслуговування 
клієнтів, ефективність керування персоналом, тому 
застосування нефінансових показників мають ве-
лике значення для визначення ефективності діяль-
ності підприємства.

Тому, важливими напрямами удосконалення 
комплексної оцінки діяльності підприємства є під-
вищення вартості акціонерного капіталу [1, 69]:

– фінансові показники діяльності підприємства 
повинні бути всеосяжними й відповідно включати 
зростання доходів, грошових потоків і прибутків на 
інвестиції;

– протягом життєвого циклу підприємства на 
кожній стадії росту різні фінансові показники ма-
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ють різний ступінь важливості. Отже, ні чистий 
прибуток, ні грошові потоки, ні дохід на інвестиції 
не повинні «затьмарювати» інші значимі показники;

– вимір ефективності роботи підприємства за до-
помогою набору фінансових показників необхідно 

розширити за рахунок використання бюджетних очі-
кувань, з якими рівняються фактично отримані дані;

– розрахунки, засновані на історичній вартості, 
особливо в період високої інфляції, не повинні ґрун-
туватися на історичній вартості.
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Постановка проблеми. На якість трудового 
потенціалу в Україні впливають багато чин-

ників, один із головних – стан здоров’я населення 
країни. Однією з умов досягнення максимального 
числа працездатного населення є розробка шля-
хів удосконалення системи медицини в країні. Для 
цього потрібно здійснювати аналіз конкретних по-
казників і на цій базі підвищувати рівень медицини 
загалом. Даним питанням займалися: Барбаш Н.Б., 
Владимиров В.В.,Зарубін Г.П., Нікітін Д.П., Новиков 
Ю.В., Безугла Е.Ю., Расторгуєва Г.П., Сергієнко О.

Постановка завдання. Завданням нашого дослі-
дження є вивчення показників, які характеризують 
вплив стану здоров’я людини на якість трудового 
потенціалу країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Здоров’я є своєрідним дзеркалом соціально-еконо-
мічного, екологічного, демографічного і санітарно-
гігієнічного благополуччя країни, одним із соціаль-
них індикаторів суспільного прогресу, важливим 
чинником, який впливає на якість та ефективність 
трудових ресурсів. Дослідження даної проблеми 
є важливим для того, щоб встановити на скільки 
впливає стан здоров’я людини на її трудову діяль-
ність.

Трудові ресурси – це частина працездатного на-
селення, яка володіє фізичними й розумовими зді-
бностями і знаннями, необхідними для здійснення 
корисної діяльності.

Залежно від здатності працювати розрізняють 
осіб працездатних і непрацездатних. Непрацездатні 
особи в працездатному віці – це інваліди 1-ї та 2-ї 
груп, а працездатні особи в непрацездатному віці – 
це підлітки і працюючі пенсіонери за віком.

До трудових ресурсів належать:
• населення в працездатному віці, крім непра-

цюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, 
які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, 
що народили п'ять і більше дітей і виховують їх до 
восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію 
раніше у зв'язку з тяжкими й шкідливими умовами 
праці);

• працюючі особи пенсійного віку;
• працюючі особи віком до 16 років.
Основним джерелом поповнення трудових ре-

сурсів є молодь, яка вступає в працездатний вік [1].
З перших днів здобуття у 1991 р. незалежнос-

ті Україна як соціальна орієнтована демократична 
держава проголосила здоров'я і добробут своїх гро-
мадян найвищою цінністю, визнала охорону здоров'я 
населення найважливішим обов'язком суспільства і 
взяла на себе гарантії щодо забезпечення усім, гро-
мадянам реалізації права на охорону здоров'я та ме-
дичну допомогу. Ці положення знайшли відображен-
ня в Конституції України та Основах законодавства 
України про охорону здоров'я. Згідно з Конститу-
цією України, гарантування прав у сфері охорони 
здоров'я здійснюється шляхом державного фінансу-
вання соціально-економічних, медико-санітарних і 
оздоровчо-профілактичних програм, створення умов 
для ефективного і доступного медичного обслуго-
вування, формування та збереження мережі дер-
жавних і комунальних закладів охорони здоров'я, 
надання гарантованого обсягу безоплатної медич-
ної допомоги, сприяння розвитку закладів охорони 
здоров'я усіх форм власності, здійснення контролю 
та нагляду у сфері охорони здоров'я, встановлення 
відповідальності за порушення прав та інтересів гро-
мадян щодо охорони здоров'я [2].

Для того, щоб об’єктивно оцінити як впливає 
стан здоров’я громадян України на якість трудово-
го потенціалу країни, пропонується розглянути такі 
показники [3]:

1) загальну чисельність постійного населення 
України (табл. 1);

2) кількість зайнятого населення України (табл. 1);
3) рівень захворюваності населення України 

(табл. 2);
4) рівень виробничого травматизму;
5) якість безкоштовної медицини на фоні при-

ватної медицини;
6) кількість надзвичайних ситуацій.
За даними показниками, захворювання молоді 

в Україні має негативну тенденцію до збільшення. 
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Таблиця 1
Зайняте населення України у 2002-2012 році, (тис. осіб)

Роки Всього 
населення

Економічно 
активне населення

Зайняте 
населення

Безробітне 
населення

Рівень 
безробіття

Зареєстровані 
безробітні

2007 46372,7 20606,2 19189,5 1416,7 6,9% 673,1
2008 46143,7 20675,7 19251,7 1424,0 6,9% 596,0
2009 45962,9 20321,6 18365,0 1956,6 9,6% 693,1
2010 45778,5 20220,7 18436,5 1784,2 8,8% 452,1
2011 45633,6 20247,9 18516,2 1731,7 8,6% 505,3
2012 45553,0 20393,5 18736,9 1656,6 8,1% 467,7
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У структурі захворювання основними є такі хворо-
би: органів дихання, шкіри, інфекції. Поширюють-
ся психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм. 
Окреслюється тенденція до погіршення психічного 
здоров’я молоді. Кожна 3 дитина народжується з 
відхиленням у розвитку нервової системи. 

Таблиця 2
Захворюваність населення станом на 2007 – 2012 

роки, тис. чоловік

Роки Кількість хворих Захворювання 
органів дихання

2007 32912 13897
2008 32240 13308
2009 30807 13946
2012 32467 13671
2011 33032 14528
2012 33080 14595

Серед зареєстрованих споживачів наркотиків 
молодь віком до 28 років становить 80 %. За останні 
10 років частка хворих на наркоманію серед непо-
внолітніх збільшилася у 6 – 8 разів. Хворіє на нар-
команію переважно молодь, яка не працює. Погли-
блення цих явищ викликає загрозу демографічної 
безпеки, оскільки середній вік уражених на нарко-
манію становить 26 років, тобто є найактивнішим 
репродуктивним віком.

Проблема виробничого травматизму є дуже 
гострою – щорічно на виробництві травмується 
близько 50 тис. чоловік, з них 1,5 тис. гинуть, по-
над 3,5 тис. отримують професійні захворювання. 
Через непрацездатність щорічно втрачається 2,5-3 
млн. людино-днів, середня важкість кожної травми 
досягла 25,1 людино-дня непрацездатності. 

За статистичними даними, протягом останніх 
років в народному господарстві в умовах, що не від-
повідають санітарно-гігієнічним нормативам, пра-
цюють понад 3 млн. чоловік, з них-близько 1 млн. 
– жінок. Практично кожний третій, а в окремих 
виробництвах (вугільна, металургійна, легка про-
мисловість, сільське господарство) – кожний дру-
гий працює у шкідливих умовах. Зайнято майже 22 
тис. неповнолітніх та жінок на заборонених для них 
роботах. Близько 800 тис. машин, механізмів, тран-
спортних засобів експлуатуються, не відповідаючи 
вимогам безпеки і гігієни праці, а понад 40 тис. ви-
робничих будівель і споруд є аварійними. 

Аналіз факторів, які призводять до професійних 
захворювань, свідчить, що найбільша небезпека від 
впливу фізичних факторів (вібрація і шум) – 32%; 
забруднення повітря пилом – 22%; біологічних фак-
торів – 11,7%; від не ергономічності обладнання – 
11,2%. [3].

Через травми потерпілих в середньому за рік 
втрачається 19 000-20 000 людино-днів робочого 
часу. Найчастіше травмування працюючих відбува-
ється через ураження їх предметами і деталями, 
що рухаються, обертаються – 22%; падіння потер-
пілих з висоти – 17-18%; внаслідок падіння, обва-
лів предметів, матеріалів – 16%; дії екстремальних 
температур – 6-7%; дорожньо-транспортні пригоди 
– 4-5%; ушкодження в результаті контакту з тва-
ринами – 4-5%; внаслідок стихійного лиха – 2-3%; 
ураження електричним струмом – 1-2%. [3].

Як наслідок, на виробництві погіршується стан 
умов і безпеки праці. В умовах, що не відповіда-
ють санітарно-гігієнічним нормам, працюють майже 
20 тис. чоловік. В експлуатації знаходиться 2 518 
машин, механізмів, устаткування та транспортних 

засобів, які не відповідають нормативним актам про 
охорону праці, 46 790 одиниць обладнання вичерпа-
ли передбачений паспортом ресурс роботи. 

В аварійному стані знаходяться 230 будівель і 
споруд, у 428 об'єктів технічний стан не відповідає 
будівельним нормам і правилам, 1140 об'єктів не 
пройшли капітального ремонту відповідно до нор-
мативних актів. 

В Україні щорічно виникає 40-50 тис. пожеж, із 
них 72% – пожежі в житловому секторі. Незадовіль-
не становище із пожежною безпекою в харчовій про-
мисловості. Щорічно трапляється 25-30 пожеж. [4].

Україна за кількістю нещасних випадків на ви-
робництві є одним із лідерів в Європі. Серед основних 
причин нещасних випадків – брак сучасних засобів 
механізації, великий обсяг ручної праці, а також за-
старіле рятувальне устаткування. Передусім це сто-
сується підприємств вугільної промисловості. 

Близько 17 тисяч українських робітників щоро-
ку стають на роботі інвалідами. 

Загальна сума відшкодування шкоди працівни-
кам, які потерпіли від нещасного випадку на вироб-
ництві або професійного захворювання, становить 
350–400 млн. грн. на рік, що за складних економіч-
них умов сьогодення призводить до накопичення 
заборгованості з цих виплат і зростання соціальної 
напруги в окремих регіонах. [4] 

Постійно погіршуються умови й безпека праці у 
сфері малого бізнесу: на приватних, орендних, ма-
лих підприємствах, у кооперативах та фірмах, де 
працюють понад 7 млн. осіб, а служби охорони пра-
ці практично відсутні. 

Водночас високий рівень травматизму поясню-
ється не тільки об’єктивними причинами: складною 
соціально-економічною ситуацією в країні, зміною 
характеру виробничих відносин між підприємства-
ми та всередині підприємств, зламом усталеної схе-
ми управління охороною праці, старінням основних 
фондів. Це пояснюється зменшенням витрат на охо-
рону праці, ослабленням виробничої дисципліни, 
неритмічністю роботи, спрацьованістю устаткуван-
ня, скороченням служб охорони праці, збільшенням 
кількості малих неконтрольованих підприємств. 
Це – наслідок переважно незадовільної організації 
праці та порушень технологічної дисципліни, неа-
декватного мислення і ставлення до питань безпеки 
учасників трудових і виробничих процесів по всій 
вертикалі управління та виконання, відсутності 
ефективних стимулів працювати безпечно, без ри-
зику для здоров’я, тобто всього того, що пов’язано 
із самим працівником і прийнято називати «люд-
ським фактором» [5].

У статті 49 Конституції України сказано: кожен 
має право на охорону здоров’я. Держава створює 
умови для рівного доступу усіх громадян до своє-
часного та якісного медичного обслуговування, за-
безпечує створення та фінансування необхідної для 
цієї мережі закладів охорони здоров’я відповідно до 
потреб населення. Обсяг державних гарантій щодо 
безоплатного медичного обслуговування громадян 
та порядок фінансового забезпечення цих гарантій 
встановлюється законом. 

Проте згідно з оприлюдненими даними МОЗ за 
2009 рік, в Україні якість медичного обслуговуван-
ня була досить невисокою: інтегральний показник 
якості лікування становив приблизно 56%. За ре-
зультатами соціологічних досліджень, понад 75% 
опитаних громадян оцінювали якість послуг у ві-
тчизняній системі охорони здоров’я як низьку. [5] 

Загалом у країні функціонують близько 30 тисяч 
приватних медичних закладів, які забезпечують 
роботою понад 200 тис. медичних фахівців. Здебіль-
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шого вони мають лікувальну спрямованість – тобто 
вирішують уже наявні проблеми зі здоров'ям, а діа-
гностичний і профілактичний сегменти ринку лише 
починають розвиватися. Користуватися послугами 
приватних медичних установ дозволяють собі при-
близно 20% українців.

Питання щодо поліпшення якості медичної до-
помоги в Україні підвищення доступності та якості 
медичних послуг, підвищення ефективності дер-
жавного фінансування є однією з актуальних про-
блем і сьогодення [6].

В Україні поширюється медичне страхування, 
проте існують стримуючі чинники. На законодав-
чому рівні – це питання оподаткування. На рівні 
забезпечення сервісу – це стан державної системи 
охорони здоров’я, оскільки приватні клініки нада-
ють дорогі послуги і не завжди можуть забезпечити 
повний їх спектр, страхові компанії залучають до 
співпраці державні і відомчі лікарні, сервіс яких за-
лишає бажати кращого [7].

Людина – біологічна істота, тому всі природні 
фактори та умови, у яких вона живе, впливають на 
її здоров'я, тому екологічна ситуація в країні на-
пряму впливає на стан здоров’я населення.

Існуючий рівень утилізації відходів вторинних 
ресурсів не впливає на поліпшення стану довкілля. 
Разом із тим, недостатні норми адміністративної та 
кримінальної відповідальності за порушення пра-
вил збирання, зберігання, транспортування та ви-
користання промислових та інших відходів.

Протягом грудня 2012 року в Україні виникло 16 
надзвичайних ситуацій (НС). Відповідно до Націо-
нального класифікатора "Класифікатор надзвичайних 
ситуацій" ДК 019:2010 їх розподілено на: НС техно-
генного характеру – 9; НС природного характеру – 7.

Несприятливі погодні умови стали причиною 
комплексних ускладнень: відключення електрое-
нергії, порушення зв'язку, пошкодження житлових 
та комунальних будівель, закладів освіти, об'єктів 
систем життєзабезпечення; снігопади та хуртовини 
утворювали снігові замети на дорогах, в результаті 
чого ускладнювався та зупинявся рух транспорту, 
а також порушувались нормальні умови життєді-
яльності людей [8].

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки про 
те, що більше ніж 50% українців не являються тру-
довим ресурсом держави, а отже частка трудового 
населення України виявилася не високою. Показ-
ники стану здоров’я та якість медицини досить не 
високі. Незадовільний стан умов і безпеки праці, 
високий рівень травматизму та професійних за-
хворювань зумовлюються комплексом об’єктивних 
і суб’єктивних причин. Серед найголовніших з них 
є численні порушення чинного законодавства про 
охорону праці, та наявність суттєвих недоліків у 
цьому законодавстві. 

Отже, кількість трудового населення країни на-
пряму залежить від стану здоров’я населення, на 
яке впливають різні фактори.
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здравоохранение.
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Постановка проблеми. Пенсійне забезпечення 
є важливою складовою соціально-економіч-

ної стратегії держави, тому її удосконалення – не-
обхідна умова створення ефективної системи соці-
ального захисту непрацездатної частини населення. 
Підвищена сьогодні увага до систем пенсійного 
страхування обумовлена, перш за все, політичною 
нестабільністю в Україні, демографічними змінами. 
Пенсійне забезпечення має діяти як за принципа-
ми соціальної справедливості, так і за страховими 

принципами: всі громадяни мають право на пенсій-
не забезпечення, проте громадяни, які сплачують 
більші внески або працюють довше за інших, мають 
право й повинні отримувати більш високу пенсію. 

Необхідно констатувати, що українська пенсійна 
система на сьогодні практично не відповідає вказаним 
принципам, є фінансово нестабільною, не забезпечує 
розмір пенсій відповідно до трудового внеску біль-
шості громадян і водночас створює умови для піль-
гового (здебільшого несправедливого) пенсійного за-

безпечення значної чисельності пенсіонерів.
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Основним проблемам розвитку пенсій-
ного забезпечення та його реалізації присвя-
чені праці видатних науковців і практиків, 
серед яких слід відмітити: С. Погорєлова, Л. 
Рибальченко, М. Мниха, О. Рядно, В. Мак-
симчука, А. Колосок, А. Бахмача та ін. 

Проте, незважаючи на широкий спектр 
досліджуваних проблем, необхідно зазна-
чити, що теоретичні та практичні аспекти 
державного регулювання системи пенсій-
ного забезпечення в умовах реформування 
досліджені недостатньо. На сьогодні існує 
низка проблем, пов’язаних із нормативним 
забезпеченням і державним регулюванням 
системи пенсійного страхування в Україні.

Постановка завдання. Аналіз сучасно-
го стану пенсійної системи України, огляд 
проблем та сучасного етапу її реформу-
вання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно статті 2 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» система пенсійного Рис. 1. Система пенсійного забезпечення України [2] 

Система пенсійного забезпечення України

Змішана система

Загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування

Недержавне пенсійне 
забезпечення

І рівень
Загальнообов’язкова 
система державного  
пенсійного забезпечення, 
яка передбачає 
забезпечення 
мінімального рівня 
соціального захисту 
громадян України за 
рахунок обов’язкових 
пенсійних відрахувань 
підприємств та їх 
працівників. Фінансується 
за рахунок коштів  
Пенсійного фонду.

ІІ рівень
Складова частина 
загальнообов’язкового 
пенсійного 
страхування, яка 
базується на засадах 
накопичення коштів 
застрахованих осіб у 
Накопичувальному 
пенсійному фонді та 
здійснення пенсійних 
виплат за рахунок 
коштів цього фонду.

ІІІ рівень
Система недержавного 
пенсійного забезпечення, що 
базується на засадах 
добровільної участі громадян, 
роботодавців та їх об’єднань у 
формуванні пенсійних 
накопичень з метою отримання 
громадянами пенсійних виплат 
на умовах та в порядку, 
передбачених законодавством 
про недержавне пенсійне 
забезпечення.
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забезпечення в Україні складається з трьох рівнів 
(рис. 1).

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюєть-
ся:

– пенсійними фондами шляхом укладення пен-
сійних контрактів між адміністраторами пенсійних 
фондів та вкладниками таких фондів.

– страховими організаціями шляхом укладення 
договорів страхування довічної пенсії, страхування 
ризику настання інвалідності або смерті учасника 
фонду.

– банківськими установами шляхом укладення 
договорів про відкриття пенсійних депозитних ра-
хунків для накопичення пенсійних заощаджень [3].

Додаткову недержавну пенсію можна одержува-
ти поряд з державною. Розмір пенсійних виплат з 
НПФ визначається, виходячи з суми накопичених 
коштів учасника, яка залежить від розміру пенсій-
них внесків, терміну їх накопичення та розподіле-
ного інвестиційного доходу.

Види пенсійних виплат:
1) Пенсія на визначений строк – виплачується 

у вигляді щомісячних або інших періодичних пла-
тежів по досягненні пенсійного віку. Учасник НПФ 
сам визначає пенсійний вік (у межах 45-65 р. для 
жінок, 50-70 р. для чоловіків) та строк виплат (10 
або більше років).

2) Одноразова виплата – усі накопичені кошти 
виплачуються одноразово на вимогу учасника фон-
ду у таких випадках: медично підтвердженого кри-
тичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт 
тощо) чи настання інвалідності учасника фонду; 
якщо сума пенсійних накопичень учасника менше 
розміру, достатнього для мінімальних виплат про-
тягом 10 років; виїзду учасника на постійне про-
живання за межі України; смерті учасника (отри-
мують спадкоємці учасника).

3) Довічна пенсія – виплачується у вигляді пе-
ріодичних платежів страховими організаціями, з 
якими учасник може укласти договір страхування 
довічної пенсії за рахунок коштів, перерахованих 
страховій організації з НПФ [4].

Перший та другий рівні системи пенсійно-
го забезпечення в Україні становлять систему 
загальнообов'язкового державного пенсійного стра-
хування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забез-
печення в Україні становлять систему накопичу-
вального пенсійного забезпечення.

Пенсійна система доповнюється системою пільг, 
компенсацій, гарантій, програмою житлових субси-
дій та іншими видами державної соціальної допо-
моги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям з 
дітьми тощо [3].

Діюча пенсійна система тільки в теорії має три-
рівневу структуру. Фактично ми маємо систему за-
безпечення поточних соціальних виплат пенсіонерам 
за рахунок поточних внесків працюючих фізичних 
і юридичних осіб. При цьому потрібно враховувати, 
що пенсійне забезпечення і заробітна плата як до-
ходи мають різний економіко-правовий характер: 
заробітна плата – винагорода, яку роботодавець ви-
плачує за виконану роботу, а пенсія – соціальна ви-
плата страхового характеру та виплачується за ві-
ком, по інвалідності та інших випадках [8].

З 1 липня 2013р. набув чинності Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
призначення та індексації пенсії» (№ 231-VII), яким 
внесено зміни до законів «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб», «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання», «Про державну соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію, та інвалідам» [1]. 

 Законом врегульовано питання пенсійного за-
безпечення щодо: 

1) зарахування до страхового стажу часу пере-
бування у відпустці у зв’язку з вагітністю та по-
логами; 

2) виплат пенсії у разі втрати годувальника в пе-
ріод перерви у навчанні дітям, які досягли 18-річ-
ного віку; 

3) зміни механізму перерахунку пенсій з 1 бе-
резня кожного року; 

4) оптимізації заробітної плати для обчислення 
пенсії шляхом першочергового виключення періо-
дів отримання допомоги по безробіттю;

5) удосконалення механізму визначення серед-
ньомісячного коефіцієнта зарплати особи у разі, 
коли є неповні місяці страхового стажу.

З липня 2013 року особи, які перебувають у від-
пустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отри-
мують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, 
є застрахованими особами. Період такої відпуст-
ки зараховуватиметься до страхового стажу при 
призначенні пенсії за даними системи персоніфі-
кованого обліку. Згідно змін гарантовано право на 
отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
дітям, які досягли 18-річного віку та навчаються, 
якщо є перерва у навчанні між закінченням одно-
го навчального закладу і вступом в інший. Умова 
проведення для такої виплати – період не повинен 
перевищувати чотирьох місяців [5].

Починаючи з 2000-го року, кількість пенсіонерів 
в Україні стабільно скорочується (див. Рис. 2).

Кількість пенсіонерів, тис.
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Рис. 2. Кількість пенсіонерів в Україні в 2000-2013рр [7]

Як видно з рисунка, 2000 року у нас налічува-
лось 14,5 мільйона пенсіонерів. 2005-го їх уже було 
майже на 500 тисяч менше, 2010-го – 13,7 млн [7]. 
За перший рік пенсійної реформи кількість пенсі-
онерів збільшилась, і 2012-го уже було 13,82 млн. 
А от за минулий 2013 рік пенсіонерів стало майже 
на 200 тисяч менше (все-таки жінки стали рідше 
виходити на пенсію) – 13,64 мільйона. Мінус 200 
тисяч пенсіонерів – це понад три мільярди гривень 
економії на рік. При цьому кількість зайнятих осіб 
працездатного віку з 2000 року збільшилась майже 
на 200 тисяч (з 18,5 до 18,7 млн). Найбільше зайня-
тих було у 2008 році – 19,2 млн [8].

В Україні за підсумками минулого 2013 року се-
редній розмір пенсії становив 1464 грн. [9].

Станом на 12 березня 2014 року на пенсійні ви-
плати березня спрямовано 11,2 млрд. грн., що скла-
дає 52,2 % місячної потреби в коштах на забез-
печення виплати пенсій в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Фінансування виплат здійснюється за рахунок 
законодавчо визначених джерел доходів [5].

Проблеми пенсійного забезпечення українських 
громадян носять системний характер, і обумовлені 
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насамперед двома основними складовими – затяж-
ною економічною кризою і віковим розподілом насе-
лення, так як кількість пенсіонерів вже перевищує 
кількість працюючих. При цьому рішення першої 
проблеми і забезпечення високого рівня доходів 
працюючого населення (у тому числі і пенсіонерів) 
в умовах ефективної економіки майже автоматично 
переводить доходи і, відповідно, – витрати людей 
старшого віку в стабілізаційну складову національ-
ної економіки, забезпечуючи функціонування ві-
тчизняного ринку товарів і послуг, що і відбуваєть-
ся в економічно розвинених країнах [8].

Висновки з проведеного дослідження. Головні 
цілі на 2014 рік з боку Пенсійного фонду Украї-
ни – забезпечення своєчасної виплати призначених 
пенсій у повному обсязі та прийняття рішень про 
призначення (перерахунок) пенсій у встановлені 
терміни і відповідно до чинного законодавства, за-
безпечення подальшої диференціації розмірівпен-
сій в залежності від наявного страхового стажу та 
отримуваної заробітної плати, шляхом проведення 
перерахунків.

Прогнозується, що середня пенсія у 2014 році 
становитиме 1450 грн., середньомісячні надходжен-
ня складуть майже 11,5 млн.грн. [9].

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що сьогодні 
пенсійна система України перебуває в надзвичайно 
складному фінансовому становищі і не забезпечує 
пенсіонерів необхідним обсягом доходу (пенсії) для 
підтримання прийнятного рівня життєдіяльності. У 
майбутньому проблема старіння населення може 
призвести до ще більшого загострення кризи в сис-

темі пенсійного забезпечення. Серед чинників, які 
стримують розвиток НПЗ в Україні, насамперед 
варто зазначити низьку інформованість громадян 
щодо пенсійної реформи, недовіру до фінансових 
інститутів та низькі доходи населення. 

Завдяки реформуванню пенсійної системи 
вдасться досягти помітних позитивних результатів 
у майбутньому:

 – забезпечити справедливу систему розподілу 
пенсійних коштів;

 – створити для людей можливість накопичува-
ти пенсії з огляду на власні доходи; стабілізувати 
пенсійну систему;

 – гарантувати стовідсоткову виплату пенсій за-
раз і в майбутньому,

 – підвищити престижність роботи працівників 
бюджетної сфери,

 – детінізувати економіку, забезпечити еконо-
мічне зростання та добробут українців.

Отже, на сьогодні в Україні ще не сформова-
на ефективна система пенсійного страхування та 
чіткий механізм реалізації соціально-економічних 
гарантій у сфері пенсійного забезпечення грома-
дян, що викликало низкою об’єктивних факторів: 
економічних, демографічних, соціально-політичних. 
Тому, зважаючи на певну неспроможність держави 
щодо гарантованого забезпечення громадянам ре-
алізації їх основних соціально-економічних прав, 
надзвичайно важливим та актуальним є пошук 
шляхів підвищення надійності та ефективності ме-
ханізмів забезпечення реалізації соціально-еконо-
мічних гарантій в системі пенсійного страхування.
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Постановка проблеми. Українська економіка 
на сьогоднішній день, перебуваючи поряд з 

світовою, переживає важкі часи. Одними з головних 
її проблем залишаються зосередженість на низько-
продуктивних експортних галузях, залежність від 
імпорту, спад виробництва, порівняно із 1989-1990 
роками, високий рівень матеріало – і енергоспо-
живання української продукції, висока сировинна 
складова у структурі виробництва, недостатня інно-
ваційна активність, слабка державна підтримка ви-
робників товаровиробників, значна заборгованість 
держави, окремих галузей і підприємств зарубіж-
ним країнам, паливно-енергетична залежність від 
Росії, «відірваність» України від світової економіки. 
При цьому темпи зростання імпорту, як і раніше, 
випереджають показники експорту – Україна ку-
пує більше, ніж продає, хоча потенціал для збіль-
шення останнього є. 

Галузь зерновиробництва належить до пріори-
тетних у системі аграрної економіки та економіки 
України загалом. За сучасних ринкових умов гос-
подарювання одним із головних пріоритетів у сіль-
ському господарстві має бути розвинений зерновий 
ринок. Зернова галузь для української економіки 
завжди була, є, і буде джерелом сталого розвитку 
більшості галузей агропромислового комплексу, 
основою аграрного експорту та гарантом продо-
вольчої безпеки в цілому. За рахунок зерновироб-
ництва, сільське господарство – чи не єдина галузь 
вітчизняної економіки, яка демонструє поступове 
стабільне зростання [3, c. 105]. 

Природно-кліматичні умови та родючі зем-
лі України сприяють вирощуванню всіх зернових 
культур і дозволяють отримувати високоякісне 
продовольче зерно, в обсягах, які є достатніми для 
забезпечення внутрішніх потреб і формування екс-
портного потенціалу. 

Однак, подальший розвиток галузі вимагає 
об’єктивної економічної оцінки, перегляду позицій 
щодо технічно-технологічних, організаційно-еко-
номічних та ринкових умов функціонування всьо-
го зернового комплексу. Матеріально-технічне за-
безпечення зерновиробництва, яке представлене 
машинно-тракторним парком, зернозбиральними 
комбайнами та зерновозами та ефективність пра-
ці не відповідають світовим стандартам і потребам 
галузі. 

Багаторазовий обробіток ґрунту різними потуж-
ними і важкими колісними тракторами і комбай-
нами, регресивні форми обробітку землі, застосу-
вання високих доз мінеральних добрив і хімічних 
засобів захисту зерна призводить до виснаження і 
деградації ґрунтів, зменшення вмісту в них гумусу 
та поживних речовин. 

Внаслідок браку фінансових ресурсів гальму-
ється процес впровадження новітніх технологій, 
використання високоякісного насіння, виникають 
обмеження на застосування інших матеріально-
технічних ресурсів, зокрема машинно-тракторного 
парку сільгоспвиробників. Тобто, виробництво зер-
на стає все більш залежним від впливів погодних 
факторів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема економічної ефективності виробництва зер-
на висвітлена у працях таких економістів, як 
О.Г.Білозерцев, О.А.Материнська [3], П.І.Гайдуцький, 
Н.Л.Корженівська [4], М.Ю.Коденська, С. В.Ку-
чер, М.Г.Лобас, Т.Ю.Приймачук, Д.Ю. Словей, 
П.Т.Саблук, В.П.Ситник, О.М.Шпичак і багато ін-
ших. Ними розроблені стратегічні аспекти розвитку 
зернового виробництва в Україні, підвищення його 
економічної ефективності за рахунок раціонально-
го використання земельних, матеріально-технічних 
і трудових ресурсів, удосконалення системи ціно-
утворення, функціонування ринку зерна. Узагаль-
нивши дослідження, є підстави говорити, що недо-
статня увага приділяється питанням проблематики 
зерновиробництва в Україні.

Мета статті. Формування цілісного уявлення 
про сучасний стан зернового господарства в Украї-
ні, виявлення проблем зерновиробництва та обґрун-
тування шляхів підвищення ефективності галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
тягом тривалого історичного періоду зернові куль-
тури займають більше половини орних земель, а 
за обсягом валових зборів зерна і його виробництва 
на душу населення Україна завжди знаходилась в 
числі перших 6-7 країн світу що свідчить про вели-
ке значення виробництва зерна для соціально-еко-
номічного розвитку держави. 

Результати останніх років цю тенденцію ще раз 
підтвердили. Україна знову почала зміцнювати ста-
тус європейської житниці і повернулась на світовий 
ринок як один із найпотужніших виробників та екс-
портерів зернових культур, зокрема озимої пше-
ниці та кукурудзи, поступаючись лише Франції та 
Німеччині. Поштовхом до цього стало впроваджен-
ня у квітні 2013 року Канадського зернового про-
екту (повна назва – «Проект розвитку зерносховищ 
та сільськогосподарських кооперативів в Україні») 
який передбачав часткове фінансування на будів-
ництво двох елеваторів в цільових регіонах Україні 
– Дніпропетровській області й АР Крим, що дало 
змогу зберігати зерно високої якості [9].

Також варто зазначити, що Україна має зна-
чні потенційні сільськогосподарські можливості, які 
цілком дозволяють їй виробляти зерно на рівні 80-
85 млн. т на рік і досягати середньої європейської 
урожайності зерна на рівні 55-75 ц/га

Важливим чинником розвитку зернового гос-
подарства країни є дотримання гнучкого підходу 
до розвитку галузі та структури виробництва. У 
структурі зернових провідними культурами зали-
шаються пшениця (озима та яра), ячмінь ярий та 

кукурудза на зерно, які займають більше 85% по-
сівних площ [4]. 

Загалом, виробництво зерна в Україні протягом 
останніх років зазнавало значних коливань, при-
чиною яких були переважно несприятливі погодні 
умови, а відтак, низька врожайність. Однак, на кі-
нець 2013 року виробництво зернових культур та 
зернобобових культур склало 62 тис. 977 т (у по-
чатково оприбуткованій вазі), що на 36,3% більше 
порівняно з аналогічним періодом 2012 року (табли-
ця 1) [8]. 

Так, згідно даних таблиці 1, порівняно з 2012 ро-
ком, збір пшениці (ярої та озимої) збільшився на 
6514 тис. т або на 41% – до 22 тис. 277 т, кукурудзи 
на зерно збільшився на 47,4% – до 30 тис. 900 т, сої 
зріс – на 14 % або на 352 тис. 500 т та ячменю – 
на 624 тис. 500 т, що на 9 % більше минулорічного 
збору.

Водночас, у 2013 році скорочення збору врожаю 
спостерігалось таких зернових культур як: жито – 
на 39 тис. 100 т або на 5,8 % відносно попереднього 
року; овес – на 25,8 %; просо – на 35,3 %; гречка – 
на 25 % і рис – на 9,2 %.

Що стосується урожайності, то слід зазначити, 
що сільськогосподарським підприємствам України 
за останні роки так і не вдалося досягти рівня уро-
жайності у 1990 році по більшості зернових і зерно-
бобових культур. 

Загалом, на 2013 рік середня врожайність по кра-
їні становить 31,2 ц/га проти 30,8 ц/га аналогічного 
періоду минулого року. Під урожай зернових куль-
тур у 2013 році було відведено 15,8 млн. га площі. 
Порівняно із 2012 роком, загальну посівну площу 
розширено на 6,8 %. Основними зерновими культу-
рами, під які було освоєно посівні площі у 2013 році 
були: пшениця озима та яра 6565,8 тис. га, що на 
16 % більше, аніж було відведено для неї посівних 
площ у 2012 році з середньою врожайністю 33,9 ц/
га; кукурудзи – на 10,4 % більше відносно попере-
днього року з середньою врожайністю 64 ц/га; яч-
мінь озимий та ярий – 3232,8 тис. га (на 1,8 % менше 
за аналогічний період минулого року) з середньою 
врожайністю 64 ц/га; соя – 1350,7 тис. га (на 4,4 % 
менше посівних площ 2012 року) з середньою вро-
жайністю 20,5 ц/га; жито –на 6,2 % менше відве-
дених для нього посівних площ 2012 року з серед-
ньою врожайністю 22,8 ц/га, а також гречка – 168,4 
тис. га, що на 104,9 тис. га менше посівних площ, ніж 
були відведені для неї у минулому році. Середня 
урожайність гречки становила у 2013 році 10,6 ц/га.

Низька урожайність зернових є однією з най-
важливіших проблем у нарощенні експорту [2, c.23]. 

Таблиця 1
Хід збирання врожаю зернових та зернобобових культур за 2013 рік

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис. т
2013 р./2012 р.

тис. га
2013 р./2012 р.

ц з 1 га +/ – до 
2012 р.+/- у % +/- у %

Зернові та зернобобові культури 62997 +16797 136,3 15802,2 +1010 106,8 39,9 +8,7
у тому числі:

– пшениця (озима та яра) 22277 +6514 141,0 6565,8 +936,1 116,6 33,9 +5,9
– жито 637,7 –39,1 94,2 279,3 –18,5 93,8 22,8 +0,1
– ячмінь 7560,9 +624,5 109,0 3232,8 –60,2 98,2 23,4 +2,3
– овес 467,2 –162,5 74,2 241,3 –59,8 80,1 19,4 –1,5
– кукурудза на зерно 30900 +9938,8 147,4 4825,1 +453,2 110,4 64,0 +16,1
– просо 102,0 –55,4 64,8 78,0 –74,5 51,1 13,1 +2,8
– гречка 179,0 –59,7 75,0 168,4 –104,9 61,6 10,6 +1,9
– рис 145,1 –14,7 90,8 24,2 –1,6 93,8 60,0 –2,1
– соя 2762,7 +352,5 114,6 1350,7 –61,7 95,6 20,5 +3,4
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В Україні за останні п'ять сезонів урожайність 
склала 31,2 ц/га, що вдвічі нижче, ніж, напри-
клад, у Франції – 74 ц/га чи Німеччині – 65 ц/га. 
А, відтак потенціал врожайності пшениці в Україні 
використаний на 42 %, ячменю – всього на 36 %, 
кукурудзи – на 49 % [7]. В порівнянні з світови-
ми показниками урожайність української пшениці 
нижча на 70%, кукурудзи – на 35% [7]. Основни-
ми джерелами підвищення врожайності зернових 
культур може бути впровадження сучасних агро-
технологій, високоефективних сортів та повноцін-
ного насіння, що дозволить підвищити врожайність 
та поліпшити якість зерна [6].

Суттєве зростання обсягу виробництва зернової 
продукції порівняно з минулорічним зумовлено при-
скореними темпами збирання ранніх зернових та 
пізніх сільськогосподарських культур і збільшенням 
їхньої середньої врожайності, що зафіксовано серед 
усіх основних культур, окрім вівса та рису.

Це призвело до того, що за останні кілька років 
Україна посилила свої позиції на світовому зерно-
вому ринку, а у 2013 році Україна перевиконала 
плани щодо обсягів експорту зерна нового врожаю 
[4]. За обсягами експорту пшениці вона входить до 
числа основних експортерів цього товару.

Таблиця 2
Динаміка експорту зернових культур із України 

протягом 2011-2013 маркетингових років
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Всього, тис. т 21597,5 100 22850,2 100 105,8
Кукурудза 13703,2 63,4 13601,1 59,5 99,2
Пшениця 5259,4 24,3 6890,3 30,2 131,0
Ячмінь 1886,3 8,7 2131,6 9,3 113,0
Інші зернові 748,6 3,5 227,2 1,0 30,3

Згідно даних таблиці 1, у 2012/13 маркетингово-
му році з України було вивезено 22,85 млн. т зер-
нових, що на 1,26 млн. т (5,8%) більше, ніж в попе-
редньому сезоні.

Пшениці експортовано 6,89 млн. т (зростання 
експорту на 31%), ячменю – 2,13 млн. т (зменшення 
експорту на 13%), кукурудзи поставлено на зовніш-
ні ринки майже стільки, скільки у минулому році 
– 13,6 млн. т проти 13,7 млн. т в 2011/12 маркетин-
говому році.

Найбільшу частку в експорті в минулому сезоні 
зайняла кукурудза – 59,5 % в порівнянні з 63,4 % в 
2011/12 маркетинговим роком, друге місце посіла пше-
ниця – 30,2 % (24,3 % в 2011/12 маркетинговому році). 
Частка ячменю знизилась з 11% в 2011/12 маркетин-
говому році до 9,3 % в минулому сезоні, – його постав-
ки зменшуються з року в рік через зміну структури 
посівних площ та, відповідно, врожаю сільськогоспо-
дарських культур в Україні. Наочно динаміку експор-
ту зернових культур із України протягом 2011-2013 
маркетингових років зображено на рисунку 1.

Ринки збуту вітчизняного збіжжя в минулому се-
зоні також не змінились, – це країни Південної Євро-
пи, Північної Африки та Близького Сходу: Саудівська 
Аравія, Італія, Ізраїль, Лівія, Сирія, Іран, Португалія 
та інші. Основними країнами-імпортерами стали Єги-
пет та Іспанія, які разом закупили близько 7,0 млн. т 
зерна або 30,7% від всього експорту [4].

Отже, збільшення експорту зернової продукції 
є одним із основних факторів стимулювання вироб-
ництва і найвигіднішим каналом збуту.

Рис. 1. Динаміка експорту зернових культур 
із України протягом 2002-2013 маркетингових років

(Джерело: Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі України)

Одними із основних напрямків, завдяки яким 
реально підвищується ефективність діяльності 
сільськогосподарських господарств в зерновій галу-
зі, є удосконалення ринкових механізмів цінового 
регулювання, в тому числі паритетних цінових від-
носин на всі види продукції; освоєння новітніх ре-
сурсозберігаючих технологій виробництва та ефек-
тивна зовнішньоекономічна політика; формування 
сприятливого інвестиційного клімату в агропромис-
ловому комплексі шляхом запровадження податко-
вих пільг учасникам інвестиційного процесу. 

Також потрібно враховувати впливи світової 
фінансової кризи, які є підстава вважати одним із 
складників нинішніх проблем у зернопродуктовому 
комплексі України [4]. 

Найбільш глибокі кризові прояви демонструє фі-
нансова система, від якої залежить прогрес аграр-
но-продовольчої галузі. Підставою для такого ви-
сновку щодо України є те, що внаслідок входження 
в глобальні ринки, національна економіка повністю 
підпадає під вплив тенденцій розвитку світової еко-
номіки, фінансової системи зокрема. У ці проблеми 
втягнутий і аграрно-продовольчий ринок, але, спів-
ставляючи його із світовим, необхідно враховувати 
можливі зміни, у тому числі за рахунок фінансових 
проблем: ціноутворення, кредитування, фінансу-
вання, страхування тощо.

В умовах, коли аграрний сектор, який займає 
значне місце у національній економіці, яка, цілком 
імовірно, буде втягнута у процеси, пов’язані із фі-
нансовою кризою, необхідним кроком з боку дер-
жави має стати посилення регуляторного впливу на 
ринок та економіку сільського господарства загалом.

Інтенсифікація розвиток зернового господарства 
та збільшення обсягів виробництва зерна досяга-
ється завдяки таким основним чинникам, як підви-
щення урожайності шляхом удосконалення землеко-
ристування, дотримання сівозмін, обробітку ґрунту, 
внесення мінеральних добрив і проведення хімічної 
меліорації земель, захисту рослин від забур’яненості, 
шкідників та хвороб, розвитку селекції і насінництва, 
підвищення якості зерна, розвиток ринку зерна, що 
забезпечуватиме ефективний оббіг виробленого зерна 
і формування відповідного попиту на нього, за раху-
нок чого і створюватимуться передумови збалансова-
ного подальшого розвитку галузі.

Україна має здобути передові позиції обсягів 
виробництва зерна шляхом посилення виробничих 
зв'язків сільського господарства із суміжними галу-
зями, які обслуговують і доводять його продукцію до 
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споживачів, створення на цій основі системи агро-
бізнесу [6]; впровадження сучасних сортів і гібридів; 
освоєння ресурсоощадних технологій, більш раціо-
нального використання біокліматичного потенціалу; 
оснащення господарств технікою, яка дасть змогу 
зменшити питому вагу вартості паливних матеріа-
лів, технічних обслуговувань та ремонтів, скоротити 
строки виконання технологічних операцій, спростити 
технології вирощування зернових культур, що в кін-
цевому результаті вплине на собівартість продукції.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, ми можемо стверджувати, що в розвитку 
зернової галузі України є значні проблеми, які 
пов’язані із поганим матеріально-технічним забез-

печенням, зокрема наявністю транспортних засобів 
для проведення зернових робіт, неефективним удо-
бренням наших ґрунтів, низькими експортними ці-
нами на наше зерно, світовою економічною кризою. 
Тому, для того щоб вивести зернове господарство 
на належний рівень та забезпечити його прибут-
ковість, у першу чергу, товаровиробникам потрібні 
фінансова підтримка з боку держави, яка спрямо-
вувалась б на придбання технічних засобів, новіт-
ніх технологій для вирощування зернових; впро-
вадження високоврожайних, стійких проти хвороб 
сортів, якісного посівного матеріалу; розробка на-
уково обґрунтованих програм зерновиробництва, 
які б реально працювали. 
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Постановка проблеми. Податкові платежі ста-
новлять вагому частку у фінансових потоках 

організацій. Найчастіше від грамотного, професійно-
го рішення, прийнятого з урахуванням податкових 
наслідків, залежить доля підприємства, можливості 
його росту і розвитку. Неврахування цієї сторони 
фінансової діяльності організації, допущення поми-
лок у податкових розрахунках можуть обернутися 
важкими фінансовими втратами. Вирішити подібні 
проблеми може грамотна організація на підприєм-
стві системи податкового менеджменту.

Питання податкового управління є предметом 
дослідження багатьох російських і зарубіжних 
учених. Значний внесок в розробку проблем тео-
рії і організації корпоративного податкового ме-
неджменту зроблений такими економістами, як 
А.Ю. Козак, В.А. Кашин, А.Я.Кізима, Л.П. Павло-
ва, Р.Г.Самоєв, М.В.Романовський, H.Е.Русакова, 
Г.Ю.Ісаншина, М.В.Карп, С. В.Каламбет, Т.Ф. Ют-
кина та ін. Безпосередньо окремим питанням кор-
поративного податкового менеджменту присвя-
чено публікації А.В.Єлісєєва, А.Г.Загороднього, 
А.І.Крисоватого, М.П.Підлужного, Т.М.Реви, 
А.Г.Ридніна, Г.А.Шамаєва. Проте в основному уче-
ні і практики звертаються частіше всього лише до 
окремих питань і елементів загальної системи кор-
поративного податкового менеджменту.

Постановка завдання. Спираючись на вищеска-
зане основним завданням написання цієї статті є 
необхідність визначення сутності корпоративного 
податкового менеджменту та його місця в системі 
управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Корпоративний по-
датковий менеджмент повинен стати однією з най-
важливіших функцій управління підприємством, так 
як його результати не йдуть ні в яке порівняння з 
результатами загальноекономічного і навіть фінан-
сового менеджменту. На сьогоднішній день вести 
бізнес, не прорахувавши, скільки принесе прибутку 
та чи інша угода і скільки буде потрібно при цьому 
заплатити податків, практично неможливо. Пробле-
ми оподаткування, обліку та управління податками 
за значимістю можна порівняти, мабуть, тільки з 
проблемами, що виникають безпосередньо в ході ви-
робничої або будь-який інший підприємницької ді-
яльності. Ця значимість виражається і в конкретних 
сумах, які віддаються державі. Податкові платежі, 
охоплюючи всю виробничу та господарську діяль-
ність організацій, входячи в усі елементи, що визна-
чають склад ціни, впливають на ефективність ви-
робництва, а також є найважливішим фактором при 
прийнятті бізнес -рішення.

Організація і реалізація за елементами повно-
цінного корпоративного менеджменту створюють 

можливість вирішення суб'єктами господарювання 
низки проблем, які не завжди вдається вирішити 
в рамках інших типів управління та видів менедж-
менту:

- Отримати додатковий інструментарій для ви-
користання поточних і майбутніх сприятливих по-
даткових, фінансових та інших умов;

- Більш повно врахувати зміни зовнішнього се-
редовища;

- Стимулювання учасників податкового ме-
неджменту з урахуванням результатів прийнятих 
управлінських рішень, створити передумови для 
підвищення класності та кваліфікації менеджерів;

- Забезпечити більш раціональний розподіл і ви-
користання різних видів ресурсів господарюючого 
суб'єкта;

- Підвищити при мінімальних витратах фінансо-
ву стійкість і вартість підприємства.

Однак, в даний час відсутня точна трактовка 
поняття корпоративного податкового менеджменту. 
Більшість вчених-економістів ототожнюють понят-
тя податкового менеджменту з податковим плану-
ванням. Так Е.Н. Євстигнєєв визначає податкове 
планування як «...законний спосіб обходу податків 
з використанням наданих законом пільг і прийомів 
скорочення податкових зобов'язань».

Такі автори, як А.З.Дадашев і Л.С. Кириліна, не 
розкривають сутності поняття податкового менедж-
менту, а лише вказують на його мету і визначають 
його основні завдання, звужуючи рамки податково-
го менеджменту мінімізацією витрат, пов'язаних з 
податковими платежами організації [4].

Е.С. Вилкова і М.В. Романівка, у своєму навчаль-
ному виданні присвячують цілий розділ корпора-
тивному податковому менеджменту, але при цьо-
му не дають визначення даної діяльності, а тільки 
розглядають питання організації податкового пла-
нування в системі фінансового менеджменту. Вони 
визначають податкове планування на рівні господа-
рюючого суб'єкта як «невід'ємну частину управлін-
ня його фінансово-господарською діяльністю в рам-
ках єдиної стратегії його економічного розвитку, 
що представляє собою процес системного викорис-
тання оптимальних законних податкових способів 
і методів для встановлення бажаного майбутнього 
фінансового стану об'єкта в умовах обмеженості 
ресурсів і можливості їх альтернативного викорис-
тання» [3, с. 93].

Досить вузьке визначення пропонує і Г. І. Хо-
тинська, яка характеризує податковий менеджмент 
«... як управління податками підприємств-платників 
податків, що регулює фінансові взаємовідносини з 
державою в процесі перерозподілу доходів господа-
рюючих суб'єктів і формування доходів бюджету».
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В.Г.Пансков, розглядаючи питання управління 
процесом оподаткування, виділяє податкове про-
гнозування, яке може здійснюватися як з позицій 
держави та органів місцевого самоврядування, так і 
з позіцій платника податків.

Особливий інтерес представляють погляди на по-
датковий менеджмент А.П.Зрелова і М.В.Краснова. 
Вони пропонують поняття податкового менеджменту 
розглядати у двох ракурсах. По-перше, як систему 
управління податковими зобов'язаннями та виплатами 
платника податків, а також ресурсами, які формують 
базу оподаткування. По-друге, як діяльність платни-
ка податків, спрямовану на підвищення ефективності 
взаємодії з державним механізмом оподаткування.

На основі вищевикладених позицій пропонує-
мо наступне трактування досліджуваного понят-
тя: «Корпоративний податковий менеджмент -це 
сукупність економічних відносин, що виникають у 
господарюючого суб'єкта в процесі здійснення ним 
законних дій щодо зміни та підтримання розміру 
своїх податкових платежів з метою підвищення 
ефективності своїй фінансово-господарської діяль-
ності та забезпечення інтересів держави».

Податковий менеджмент як система управління 
оподаткуванням підприємства включає в себе чоти-
ри основні функції:

1) організація процесу управління податковими 
потоками на підприємстві;

2) податкове планування;
3) податкове регулювання;
4) податковий контроль.
Організація корпоративного податкового ме-

неджменту в широкому сенсі – це сукупність орга-
нізаційних форм і методів податкового планування, 
податкової оптимізації і податкового самоконтро-
лю; у вузькому – це підготовка та створення умов 
для оптимізації податкових потоків. Для організа-
ції управління податковими потоками на підпри-
ємствах використовується організаційна структура 
фінансового менеджменту. Управлінням податко-
вими платежами на більшості підприємств займа-
ються або фахівець фінансового відділу (служби), 
або (що небажано) бухгалтерія. Раціонально, коли 
на підприємстві, у його фінансовій службі подат-
ковими потоками займаються фахівці – податкові 
менеджери. У їх обов'язки входить:

– розробка та обґрунтування застосування 
ефективного податкового режиму;

– створення і підтримка інформаційної бази з 
податкового законодавства;

– розробка корпоративної податкової політики 
та податкового бюджету;

– здійснення корпоративного податкового пла-
нування, прогнозування та бюджетування;

– розробка корпоративного податкового регулю-
вання;

– здійснення внутрішнього податкового контр-
олю, аналіз оподаткування компанії;

– здійснення податкового провадження;
– інші питання [7, с. 40].
На рівні підприємства такі функціональні еле-

менти корпоративного податкового менеджменту, 
як податкове планування, податкове регулювання 
та податковий контроль, нерозривно пов'язані і від-
буваються як єдиний процес, внаслідок чого скла-
дається враження, що на підприємстві має місце 
тільки податкове планування, хоча податкове ре-
гулювання та контроль зберігають свою відносну 
самостійність у складі корпоративного податкового 
менеджменту.

Корпоративне податкове планування являє со-
бою інтеграційний процес, що полягає в упорядку-

ванні фінансово-господарської діяльності відповідно 
до чинного законодавства і стратегії розвитку під-
приємства. Цей процес можна також визначити як 
попередній розгляд, оцінка рішень в області фінан-
сово-господарської діяльності організації з ураху-
ванням величини можливих податкових платежів і 
вибір з них найкращих рішень з позицій цільових 
установок організації. Таке трактування корпора-
тивного податкового планування передбачає, що 
будь-яке рішення, наприклад, інвестування коштів, 
реорганізація підприємства, вихід на новий ринок, 
збільшення обсягу виробництва тощо, повинні бути 
оціненими з урахуванням податкових наслідків.

Податкове планування, як і будь-яку управлін-
ську діяльність, можна представити у вигляді сис-
теми, що включає оперативний, тактичний і страте-
гічний елементи, залежно від яких видозмінюються 
заходи з планування податків.

Фундаментальною ланкою в процесі податкового 
планування виступає оперативний рівень, який в 
літературі часто іменується поточним внутрішнім 
контролем. Ключову роль в податковому плануванні 
грає аналітична стадія збору та обробки інформації, 
на основі аналізу якої складаються різні варіанти 
діяльності суб'єкта податкового менеджменту. На-
ступний етап податкового планування – розробка 
загальної концепції оподаткування, що забезпечує 
практичне впровадження планів.

На тактичному рівні податкове планування стає 
загальною частиною загальної системи фінансово-
го управління та контролю, проводиться спеціаль-
на підготовка контрактних схем типових, великих і 
довгострокових господарських договорів, зокрема : 
складаються прогнози податкових зобов'язань ор-
ганізації та наслідків запланованих схем угод, які 
враховуються при формуванні прогнозів фінан-
сових потоків підприємств, що є базовим крите-
рієм прийняття інвестиційних рішень; розробля-
ється графік відповідності виконання податкових 
зобов'язань та зміни фінансових ресурсів організа-
ції; прогнозуються і досліджуються можливі при-
чини різких відхилень від середньостатистичних 
показників діяльності організації та податкових 
наслідків інновацій або проведеної операції; роз-
робляються поточні і середньострокові інвестиційні 
плани, включаючи економію на податках як одне з 
джерел фінансування.

Стратегічне податкове планування – це діяль-
ність, пов'язана з виробленням способів оптиміза-
ції податкових потоків, результатом якої висту-
пає податковий план, спрямований на досягнення 
стратегічних інтересів підприємства. Основна мета 
стратегічного податкового планування полягає в 
розробці на підставі прогнозів і тенденцій розвитку 
податкової системи, еволюції фінансових ринків та-
ких моделей і варіантів ведення господарських опе-
рацій господарюючими суб'єктами, які б найбіль-
шою мірою відповідали поставленим стратегічним 
цілям підприємства, з урахуванням можливих змін 
у зовнішньому середовищі.

Податкове регулювання пов'язане з податковим 
плануванням і відноситься до однієї з найбільш мо-
більних функцій податкового менеджменту. Відпо-
відно до теорії управління регулювання представ-
ляє собою детальну розробку способу реалізації 
планових завдань, а також вироблення інструмен-
тів, які допоможуть їх виконати. Податкове регу-
лювання є сполучною ланкою між плануванням і 
контролем, оскільки регулювання не тільки по-
кликане детально обґрунтувати прийнятий варіант 
плану, а й зафіксувати сукупність його параметрів, 
яка буде достатньою для проведення ефективного 
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контролю за виконанням прийнятих планових за-
вдань [7, с. 36].

У рамках корпоративного податкового менедж-
менту податкове регулювання являє собою процес 
коригування параметрів податкового планування 
та бюджетування, а також оптимізації податкових 
потоків на рівні господарюючого суб'єкта. Методи 
податкового регулювання в даному випадку мають 
свої відмінні особливості, пов'язані зі специфікою 
виконання планових і бюджетних завдань з подат-
кових надходжень, по суті представляють собою 
інтегровану складову різноманітних результатів 
господарської та трудової діяльності платників по-
датків. Ці методи повинні в обов'язковому порядку 
містити мотиваційні елементи і спиратися на за-
конодавчі норми.

Корпоративний податковий контроль – це сис-
тематична діяльність, спрямована на організацію 
надійного податкового обліку на підприємстві, само-
контроль за правильністю податкових розрахунків, 
а також виявлення та усунення податкових поми-
лок до проведення перевірок податковими органа-
ми.

В основу внутрішнього податкового контролю 
покладені загальні принципи здійснення цієї функ-
ції управління, разом з тим він має специфічні ор-
ганізаційно-економічні принципи. До них відносять-
ся:

 – дотримання інтересів держави та економіч-
них контрагентів;

 – доступність результатів податкового контр-
олю для аналізу з боку державних податкових та 
митних органів і банків;

 – аналітичність і змістовність внутрішнього 
контролю : правильне і акуратне ведення фінан-
сових документів, своєчасне і належне заповнення 
всіх регістрів податкової звітності, декларацій і 
проміжних розрахунків податкових платежів, за-
безпечення достовірності бухгалтерського та подат-
кового обліку.

В цілому правильно організований корпоратив-
ний податковий контроль дозволяє істотно знизити 
кількість податкових помилок і тим самим звести 
до мінімуму розміри штрафних санкцій за резуль-
татами перевірок податковими органами, а також 
забезпечує підприємству стабільну основу для ро-
боти.

Податки в ідеалі не повинні впливати на вибір 
економічних рішень підприємства й істотно зміню-
вати філософію бізнесу. На практиці ж податки, 
будучи наймогутнішим інструментом економічного 
регулювання, вторгаються в сферу стратегічних 
рішень, нерідко змушуючи кардинально міняти 
тактику дій компанії. Серйозні рішення ніколи не 
приймаються без урахування податків і управління 
ними. На підприємствах завжди повинні бути вну-
трішні та зовнішні фахівці, основними функціями 
яких являються аналіз та забезпечення діяльності 
даного підприємства з податкової точки зору. 

Висновки. Таким чином, корпоративний подат-
ковий менеджмент відіграє важливу роль в систе-
мі управління підприємством і це підтверджується 
тим, що в даний час даний вид управлінської діяль-
ності все більше входить в практику вітчизняних 
організаціій, а податковий менеджер організації 
стає все більш значущою фігурою.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

У статті розглянуті особливості організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах АПК в сучасних 
умовах господарювання. Визначені найбільш суттєві елементи контролю: суб’єкт та об’єкт контролю, принципи і 
порядок його здійснення та підтвердження ефективності. Виділені види та причини типових втрат підприємства на 
етапі виробництва.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль виробництва, організація контролю, суб’єкт контролю, об’єкт кон-
тролю, втрати.

Постановка проблеми. Внутрішньогосподар-
ський контроль в сучасних умовах госпо-

дарювання, набуваючи нових ознак, залишається 
актуальним і дієвим засобом управління підпри-
ємством. Нині власники та керівники підприємства 
очікують від контролю не тільки підтвердження 
відповідності фактичних показників прогнозованим 
чи нормативним значенням, а й формування висно-
вків і пропозицій щодо дієвості системи управління 
підприємством та вдосконалення окремих напрямів 
його роботи.

Проблеми внутрішньогосподарського контролю 
досліджували багато відомих вчених, серед яких М. 
Білуха, І. Бєлобжецький, Т. Бутинець, Є.Кочерін, В. 
Савченко, В. Суйц, М.Штейман та інші. Стримуючим 
чинником застосування внутрішньогосподарського 
контролю у практиці господарювання, на нашу дум-
ку, є недосконала наукова розробка організаційно-
методичних аспектів його здійснення. Через реальну 
відсутність методичних вказівок щодо проведення 
контролю його часто здійснюють безсистемно, грун-
туючись винятково на досвід фахівців. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
узагальненні організаційно-методичних засад вну-
трішньогосподарського контролю виробництва сіль-
ськогосподарської продукції та виробленні пропо-
зицій, спрямованих на його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Се-
ред складових управління діяльністю підприємства 
контроль відіграє координуючу та сполучну функ-
цію. З одного боку, контроль завершує управлінський 
цикл при взаємодії суб’єкта та об’єкта управління 
поряд з прогнозуванням, плануванням, організацією, 
регулюванням і стимулюванням діяльності. Водно-
час через механізм зворотного зв’язку від об’єкта до 

суб’єкта контроль забезпечує своєчасне виявлення 
відхилень від заданої програми реалізації рішень на 
кожному з етапів, визначає дієвість управлінських 
рішень, факти порушень та недотримання положень 
чинного законодавства [1, с. 113]. 

З іншого боку, контроль на відміну від інших 
елементів є постійно діючою складовою управління, 
які почергово змінюють один одного. Контроль ство-
рює умови для виявлення, попередження й усунен-
ня порушень і недоліків у діяльності учасників гос-
подарського процесу в оперативному порядку. 

Характеризуючи роль контролю в діяльнос-
ті підприємства як системи, Є.Кочерін зазначав: 
«Контроль за господарською діяльністю усеред-
ині системи – це перевірка виконання прийнятих 
рішень, що дає змогу отримувати інформацію про 
функціонування ланок системи. Контроль створює 
зворотний зв’язок між суб’єктом і об’єктом управ-
ління, між центром системи і її ланками» [2, с. 76].

М. Штейнман вказував, що «внутрішньогоспо-
дарський контроль – це один із найважливіших ви-
дів економічного контролю. Здійснюваний у межах 
своєї компетенції всіма відділами та службами, ке-
рівниками і спеціалістами підприємства, внутріш-
ньогосподарський контроль дає можливість вчасно 
виявити негативні відхилення у виконанні планів, 
порушенні технології виробництва, факти розкра-
дань та зловживань» [3, с. 12].

Досліджуючи наукові дискусії щодо тлумачень 
термінів «внутрішній контроль» чи «внутрішньо-
господарський контроль», Т. Бутинець зазначає, 
що в капіталістичному світі вживають термін «вну-
трішній контроль», а в колишньому СРСР – «вну-
трішньогосподарський». На її думку, сутність цих 
понять однакова [4, с. 16]. Ми не поділяємо думку 
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автора. Вважаємо, що в Україні «внутрішній» та 
«внутрішньогосподарський» контроль мають само-
стійне значення. Внутрішній контроль слід розгля-
дати як внутрішньосистемний контроль, який здій-
снюють у межах міністерства, відомства стосовно 
безпосередньо підпорядкованих господарюючих 
суб’єктів. Внутрішньогосподарський контроль – це 
перевірка господарської діяльності функціональни-
ми та спеціальними службами самого підприємства 
з метою виявлення негативних відхилень та явищ.

Отже, контроль слід розглядати як окрему від-
окремлену самостійну функцію управління, яка не 
тільки не поглинає інші функції управління, а й ак-
тивізує їх здійснення. 

Внутрішньогосподарський контроль охоплює 
виробничо-господарську діяльність структурних 
підрозділів з метою безперервного, суцільного та 
систематичного спостереження за виробничою, ор-
ганізаційною, постачальницькою, збутовою та фі-
нансовою діяльністю всіх структурних підрозділів 
підприємства для виявлення резервів зростання 
її ефективності, забезпечення збереження матері-
альних і фінансових ресурсів, усунення причин та 
умов безгосподарності. Водночас внутрішньогоспо-
дарський контроль – це один із прийомів перевірки 
виконання прийнятих рішень, постійно діючий про-
цес всередині підприємства з метою забезпечення 
достатньої впевненості щодо:

– достовірності та правдивості інформації, що 
формується в кожному підрозділі; 

– дотримання порядку здійснення всіх видів 
операцій, планів, процедур, внутрішніх положень 
та контрактів; 

– повного забезпечення збереження наявних ак-
тивів; 

– економного та ефективного використання всіх 
видів ресурсів;

– досягнення поставлених керівництвом підпри-
ємства цілей та виконання окремих програм.

Вирішення завдань контролю досягається систе-
мою методів та прийомів внутрішньогосподарського 
контролю. С. Шохін та Л. Вороніна підкреслюють, що 
система контролю охоплює такі елементи: суб’єкт 
контролю, об’єкт контролю, принципи контролю, 
методику контролю, техніку і технологію контролю, 
процес контролю, збір та обробку вихідних даних 
для проведення контролю; результати контролю та 
витрати на його здійснення; прийняття рішення за 
результатами контролю [5, с. 8].

Відповідальність за стан системи внутрішньо-
господарського контролю та за її впровадження 
на підприємстві несе власник або керівник. Така 
відповідальність передбачає встановлення відпо-
відного контрольного середовища, запровадження 
ефективної системи внутрішнього контролю, фор-
малізацію системи контролю у письмових проце-
дурах та забезпечення дотримання підприємством 
вимог встановленої системи.

Суб’єктами здійснення внутрішнього контролю 
у господарстві, як правило, є функціональні спе-
ціалісти, контрольно-ревізійні, інвентаризаційні ко-
місії, служба внутрішнього аудиту. Однак служба 
внутрішнього аудиту може ефективно функціону-
вати тільки на великих підприємствах із багато-
рівневою ієрархією управління, інакше унеможлив-
люється дотримання одного із принципів аудиту 
– принципу незалежності контролю. На невели-
ких підприємствах (крім приватних і фермерських 
господарств) функції контролю покладаються на 
бухгалтерів, спеціалістів підприємства (зоотехні-
ка, ветеринарного лікаря) та контрольно-ревізійні 
й інвентаризаційні комісії. Згідно із законодавством 

приватні сільськогосподарські підприємства та 
фермерські господарства не зобов’язані створювати 
контрольно-ревізійні комісії, тому в них основни-
ми суб’єктами здійснення внутрішнього контролю 
є спеціалісти та керівники підрозділів. Основними 
суб’єктами внутрішньогосподарського контролю за 
всіх організаційно-правових форм господарюван-
ня виступають власник, керівник підприємства чи 
уповноважений власником орган.

Об’єкти внутрішньогосподарського контролю – 
це конкретні етапи циклу діяльності підприємства: 
постачання, виробництво, реалізація. 

Через функцію контролю менеджери вплива-
ють на працівників підприємства з метою досяг-
нення цілей стратегії підприємства, тому поряд із 
фінансовими показниками об’єктами контролю ви-
ступають і нефінансові показники: якості продукції, 
використання робочого часу, ставлення до роботи 
тощо. Отже, суб’єкти і об’єкти контролю між собою 
тісно пов’язані.

Добре налагоджена система внутрішньогоспо-
дарського контролю дозволить своєчасно вирішити 
проблеми, координувати зміни, визначити страте-
гію майбутньої діяльності. Такий підхід передбачає 
використання різних видів контролю за охоплен-
ням часового проміжку – поточного, попереднього, 
послідуючого. Під час внутрішньогосподарського 
контролю виробництва актуальним є не тільки ви-
явлення відхилень від плану, а й визначення мож-
ливості для коригування потенційних і фактичних 
відхилень, через що попередній та поточний контр-
оль мають переваги над послідуючим. Внутрішньо-
господарський контроль має здійснюватися безпе-
рервно, систематично, відрізнятися глибиною та 
точністю виробничої інформації, що забезпечить 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень за 
результатами виробничої діяльності. 

Внутрішньогосподарський контроль як ціле-
спрямований вид практичної діяльності здійснюють 
за допомогою системи методичних прийомів і про-
цедур. Разом з тим здійснення контролю без на-
лежного обліково-аналітичного забезпечення без-
перспективне. На думку М.Чумаченка, «діючий 
управлінський контроль неможливий без необхідної 
облікової інформації і без систематичного економіч-
ного аналізу для обґрунтування управлінських рі-
шень» [6, с. 3]. 

У сучасних умовах роль обліково-аналітичного 
забезпечення менеджменту настільки зросла, що 
деякі вчені облік і аналіз виділяють в окремі функції 
управління [7, с. 53; 8, с. 25]. Так, Г. Кірейцев щодо 
ролі обліку в системі управління підкреслює: це «...
прояв головних його властивостей, спрямованих на 
пізнання і взаємопов’язане відображення фактів 
господарського життя, забезпечення інформацій-
ного сервісу менеджменту та задоволення потреб 
в бухгалтерській інформації інших її користувачів, 
здійснення контролю і регулювання економічних 
дій і подій та забезпечення прогнозу фінансового 
становища в майбутньому» [9, с. 70].

Економічна інформація, яка відображає стан і 
розвиток керованого об’єкта, є запорукою дієвості 
внутрішньогосподарського контролю.

Головна мета здійснення внутрішньогосподар-
ського контролю на підприємстві визначається умо-
вами здійснення фінансово-господарської діяльнос-
ті і полягає в зменшенні інформаційного ризику, що 
виникає в процесі облікового відображення госпо-
дарських операцій. 

М. Штейнман зазначає, що теорія і практика 
внутрішньогосподарського контролю виробила два 
способи його здійснення: документальний і фактич-
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ний [3, с. 22]. Документальний контроль передбачає 
перевірку сутності, законності та обґрунтованості 
господарських операцій і управлінських рішень на 
основі даних обліку, а фактичний – встановлює ре-
альний стан об’єкта, який перевіряють.

Контроль процесу виробництва необхідно спря-
мувати на фактори виробництва: засоби вироб-
ництва та живу праці, що визначають витрати 
виробництва та вихід продукції з огляду на органі-
заційно-технологічні особливості його здійснення у 
сільському господарстві. За періодичністю здійснен-
ня контроль найефективніший у тому разі, коли 
здійснюється в оперативному порядку одночасно 
з певними технологічними операціями. На думку 
Є. Калюги «ефективний внутрішньогосподарський 
контроль має бути націлений на попередження на-
явних і майбутніх відхилень від заданих критеріїв 
(нормативів, планів тощо), а цю вимогу можна за-
безпечити тільки в процесі попереднього і поточно-
го внутрішньогосподарського контролю» [10, с. 144].

Через певні специфічні особливості виробництва, 
недостатній рівень розвитку технології виробни-
цтва та низьку технічну оснащеність підприємств, 
допущені помилки людського чинника будь-яке ви-
робництво супроводжується небажаними та непро-
дуктивними витратами і різними втратами.

Виробництво продукції, яка не відповідає уста-
новленим вимогам, зумовлює непродуктивні ви-
трати виробничих ресурсів підприємства, у вигляді 
браку чи низькоякісної продукції. 

Втрати у складі виробничих витрат, зумовлені 
перевитратами кормів, ветеринарних препаратів, 
електроенергії, води та інших предметів праці в про-
цесі виробництва, підвищують витрати виробництва, 
а отже, і собівартість продукції. Це непродуктивні 
витрати, які не створюють додаткової вартості. Для 
підприємства вони є прямими втратами, що потре-
бують виявлення, знаходження причин, винних осіб 
і шляхів усунення втрат на стадії первинного обліку 
безпосередньо при виконанні технологічних операцій 

Причинами неефективного використання ціннос-
тей поряд із недоліками в організації господарської 
діяльності можуть бути нестачі та розкрадання че-
рез низький рівень трудової дисципліни, псування 
цінностей, недотримання встановлених норм вико-
ристання цінностей. Норми витрачання кормів, вет-
препаратів, матеріалів мають відповідати досягну-
тому рівню організації і технології виробництва та 
показникам технологічних карток.

Інвентаризації та контрольно-вибіркові пере-
вірки матеріальних цінностей у місцях зберігання 
сприяють усуненню порушень у веденні обліку цін-
ностей, дотриманні матеріальної відповідальності 
за збереженням і використання цінностей. Дослі-
дження сутності перевитрат та економії, зістав-
лення фактичного їх витрачання на підприємствах 
дають змогу встановити факти порушень та без-
господарності.

Здійснення внутрішньогосподарського облі-
ку передбачає широке використання облікових 
комп’ютерних технологій, що значно спрощує під-
бір планово-облікової інформації, необхідної для 
контролю, та і її опрацювання.

Результати перевірок, які здійснюють праців-
ники підприємства, можуть оформлюватися довід-
ками чи актами і обов’язково доводяться до відома 
працівників, чию роботу перевіряли. За всіх умов 
винні в порушеннях особи повинні надати письмо-
ві пояснення щодо сутності недоліків, які наведені 
у матеріалах перевірок. Тільки після їх отримання 
керівництво приймає рішення щодо усунення ви-
явлених недоліків та покарання винних.

Слід зазначити, що рівень організації вну-
трішньогосподарського контролю не визначається 
кількістю складених актів чи довідок. Письмово 
оформлюється лише незначна частина проведених 
заходів внутрішньогосподарського контролю, вна-
слідок яких виявляються значні порушення, зло-
вживання, витрати, втрати і псування цінностей, 
викривлення звітності тощо. Значно частіше стан 
досліджуваного питання визначається через усне 
опитування відповідальних осіб і з’ясування шляхів 
виправлення недоліків.

Висновки з проведеного дослідження. Система 
управління сільськогосподарським виробництвом 
має враховувати потребу в постійному контролі над 
втратами у виробництві, а система облікової інфор-
мації підприємства – формуватися в такий спосіб, 
щоб забезпечувати необхідні дані для прийняття 
управлінських рішень щодо виробництва продукції 
та проведення постійного контролю за втратами у 
виробництві, впроваджувати заходи, спрямовані на 
їх попередження. 

Загалом результативність внутрішньогосподар-
ського контролю значною мірою залежить від того, 
наскільки чітко, послідовно та наполегливо забез-
печується виконання прийнятих рішень за резуль-
татами контрольних перевірок.
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У даній статті розглянуто взаємовплив інновацій та зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) на розвиток банківської 
установи. Показано, яким чином впливають інновації на розвиток ЗЕД. Особливу увагу приділено зовнішньоекономічної 
діяльності банківської установи.
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Постановка проблеми. Фінансово-еконо-
мічна криза змусила банківські устано-

ви всього світу зосередити увагу на проблемах 
виживання, підтримання ліквідності, зміцнення 
фінансової стійкості, відновлення довіри. Проте 
поступове поліпшення ситуації на світових фінан-
сових ринках та у вітчизняній банківській системі 
спонукає науковців і практиків перейти до роз-
гляду питань щодо шляхів подальшого розвитку 
банківництва, його стратегічної спрямованості в 
післякризовий період, концептуальних засад ді-
яльності комерційних банків.

Враховуючи, що сучасні банки функціонують 
в умовах економіки, яку вчені вважають постін-

дустріальною, креативною, інноваційною, одним із 
основних джерел зростання кредитно-фінансових 
інститутів та вдосконалення всіх аспектів їх роботи 
стає пошук і впровадження інноваційних рішень, 
які є стратегічними у роботі комерційного банку. 
Водночас організація та управління цими проце-
сами є проблемними питаннями навіть для банків 
економічно розвинутих країн, не кажучи вже про 
вітчизняний банківський сектор, де, на думку фа-
хівців, інноваційна діяльність, як правило, має не-
системний, дещо хаотичний характер, бракує стра-
тегічних підходів до управління нею. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
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полягає у визначенні взаємодії інновацій та зовніш-
ньоекономічної діяльності банківської установи.

Аналіз останніх публікацій. Слід зазначити, що 
проблематикою інноваційного процесу займається 
чимало науковців. Зокрема, найбільш важливими 
для її дослідження є праці таких українських та 
зарубіжних учених, як Л. Л. Антонюк [7, c. 44], Ю. 
М. Бажал [8, c. 59], В. М. Геєць, Л. М. Гохберг, П. 
Друкер, С. М. Ілляшенко, М. І. Крупка [4. c. 34], О. О. 
Лапко [6, c. 30], Б. Твісс, Й. Шумпетер. Окремі пи-
тання управління банківською інноваційною діяль-
ністю розглядаються у працях М. З. Бора [2, c. 90], 
В. С. Вікулова, С. М. Козьменка, О. І. Лаврушина [1, 
c. 36], І. О. Лютого, В. І. Міщенка. Втім, практично 
немає досліджень, у яких би комплексно вивчався 
інноваційний процес у комерційних банках, його те-
оретичні засади та організаційні особливості. 

Виклад основного матеріалу. На рівні окре-
мих суб’єктів господарювання інноваційний про-
цес складається з певних кроків, які можна умовно 
об’єднати у три узагальнені стадії, кожна з яких 
потребує особливих підходів з точки зору організа-
ції та управління, – усвідомлення потреби в інно-
ваціях і генерація ідей нововведень (етап інвенції); 
відбір, аналіз та стратегічна оцінка запропонованих 
проектів (етап ініціації); реалізація інноваційних 
проектів.

Слід зазначити, що механізм упровадження ін-
новацій у комерційних банках має певні особли-
вості, які визначаються загальними рисами інно-
ваційної активності у сфері послуг, у тому числі 
фінансових як специфічному секторі суспільного 
виробництва: нематеріальний характер результату 
діяльності; тісніший зв’язок зі споживачами; дещо 
спонтанний процес появи інноваційних ідей, які не є 
результатами наукових досліджень; важлива роль 
самонавчання організації; схильність доформуван-
ня відкритих інноваційних мереж тощо. [1, c. 56]

Провівши дослідження можна узагальнити такі 
схеми здійснення банківського інноваційного проце-
су, які можна застосувати в умовах існування ко-
мерційного банку.

– постановка цілі – планування – визначення 
умов та організація – виконання – керівництво;

– формулювання ідеї, визначення можливості її 
втілення – конкретизація ідеї – утвердження ідеї 
в межах організації – продаж ідеї назовні: стра-
тегія розвитку послуги – операційне та логістичне 
управління: раціоналізація – внутрішній контроль, 
регулювання ззовні.

Однак, ці схеми відображають загальні підходи 
до механізму управління інноваційними процесами, 
не розкриваючи всі аспекти послідовності створен-
ня банківських інновацій та сукупності необхідних 
дій працівників банку.

Теоретично та практично було доведено, що 
ефективна інноваційна діяльність можлива лише за 
умови оптимальної організації інноваційного про-
цесу, який має бути відповідно формалізованим, 
видимим та документованим (зокрема, у картах, 
схемах, регламентах) і в такому вигляді доведе-
ним до працівників банку. Щодо цього варто зро-
бити два уточнення. По-перше, тій чи іншій фазі 
інноваційного процесу повинен відповідати певний 
набір організаційних умов. На перших стадіях най-
сприятливішими чинниками будуть відсутність бю-
рократичних бар’єрів, децентралізація активності, 
забезпечення масовості учасників. Проте на стадіях 
від реалізації до комерціалізації нововведення до-
цільними є жорстке управління та постійний контр-
оль за виконанням. По-друге, необхідно створення 
інституціоналізації інноваційної діяльності, тобто 

створення структур, які цілеспрямовано займають-
ся проблемами пов’язаними з інноваціями та ново-
введеннями, відповідних правил, регламентів, схем 
взаємодії, механізмів оцінки та контролю. [4, c. 66]

Стосовно продуктів та послуг необхідні ґрун-
товні маркетингові дослідження обсягів попиту й 
допустимих меж встановлення тарифів. Найсклад-
ніше розраховувати економічний ефект від впро-
вадження маркетингових, а також масштабних 
організаційно-управлінських інновацій, які мають 
довгострокові наслідки та вплив на діяльність бан-
ку. Результатом аналізу й відбору інноваційних 
ідей стає бізнеспропозиція, що становить документ, 
у якому детально викладено всю інформацію, не-
обхідну для прийняття остаточного рішення щодо 
впровадження нововведення.

Важливим моментом є технічне забезпечення 
процесу, а при необхідності – й розробка програм-
ного забезпечення. Для підвищення ефективності 
нового бізнес-процесу слід по можливості автома-
тизувати всі його основні процедури. Тому на цій 
стадії вирішуються питання про виділення або при-
дбання потрібного обладнання (комп’ютерна техні-
ка, банкомати, електронні табло, сканери, пристрої 
ідентифікації тощо), а також готуються технічні за-
вдання на розробку або доопрацювання програмно-
го забезпечення. [2, c. 110]

Впровадження нового продукту неможливе без 
підготовки працівників банку, які повинні ознайо-
митися з інструкціями й регламентами, оволодіти 
новими програмними продуктами, відпрацювати 
методи та прийоми роботи з клієнтами. Плідна ін-
новаційна ідея і досконалий бізнес-процес можуть 
не дати жодних результатів, якщо реалізовувати-
муться некваліфікованими працівниками, оскільки 
«виробництво» банківських продуктів відбувається 
саме у процесі обслуговування клієнтів.

З метою запобігання можливим помилкам та пе-
ревірки ефективності системи внутрішнього контр-
олю інноваційний банківський продукт варто про-
тестувати. У тестуванні повинні брати участь усі 
структурні підрозділи банку, які проводять опера-
ції з формування продукту.

Ще одним елементом процесу розробки інно-
ваційного банківського продукту є підготовка мар-
кетингового забезпечення, хоча слід враховувати, 
що маркетингові дослідження повинні проводитися 
й на етапі аналізу ідей. Слід зазначити, що меха-
нізм упровадження інновацій у комерційних банках 
має певні особливості. На цій же стадії проводить-
ся якісна рекламна кампанія нововведення, яка має 
ознайомити потенційних клієнтів з його основними 
конкурентними перевагами, викликати їх зацікав-
леність та бажання ним скористатися. [6, c. 63]

Дистанційне банківське обслуговування (ДБО) 
як новітню технологію банкінгу досі не віднесено до 
визначеного напряму банківського бізнесу. З одно-
го боку, цей інноваційний напрям відтворює форму 
комунікації із зовнішнім ринком, тобто має пряме 
відношення до бізнесових функцій з обслуговуван-
ня та залучення клієнтів. З другого боку – систе-
ма дистанційного обслуговування базується на но-
вому каналі збуту продукції та є збудованою на 
комплексі специфічних технологічних прикладних 
інструментів. Формування підходів до визначен-
ня ефективності дистанційних послуг ускладнює 
й широка функціональна диверсифікація системи, 
в межах якої підходи до визначення ефективності 
суттєво різняться. [3, c. 59]

Сучасні прогресивні банки, що усвідомили зрос-
тання попиту клієнтів на дистанційний банкінг та 
можливості он-лайн-спостереження й контролінгу 
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через потужні програмні пристрої системи, нада-
ють через дистанційні канали широкий перелік 
послуг, які дотепер надавалися різнопрофільними 
службами банку.

Такі можливості є дуже важливими на даному 
етапі розвитку та реформації структури ПАТ «Ук-
рсоцбанк» у відповідності до нової стратегії банку 
на ринку України, оскільки кількість відділень буде 
скорочена, що спричинить ускладнення в можливос-
ті контакту клієнтів безпосередньо з банком. Систе-
ма ДБО це ефективна технологія організації роботи 
між клієнтом та банком, що дасть змогу мінімізувати 
складнощі з невеликою кількістю відділень.

Ефективність системи рекомендовано розгляда-
ти в межах кожного процесу окремо. При цьому слід 
враховувати, що ефективність деяких процесів ви-
значається за допомогою параметрів оцінки якісних 
показників, таких як рівень вдоволеності клієнтів 
або співробітників. Решта визначається лише через 
кількісні показники, наприклад, обсяг клієнтів. [5, 
c. 67] Питання ефективності окремих опціональних 
напрямів у межах бізнесу дедалі частіше розгля-
дають у контексті доцільності розмежування або, 
навпаки, централізації функцій – отже, звітність із 
зазначенням вимірюваних успіхів окремого процесу 
набула насущної актуальності (Табл.1).

Таблиця 1
Якісні та кількісні параметри ефективності в розрізі процесів
дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Укрсоцбанк»

Процес Підпроцес Функція Параметри обчислення Показник 
ефективності

Управ-
ління 
якістю

Управління 
вхідними звер-
неннями

Обслуговування звер-
нень клієнтів (у розрізі 
видів звернень)

Обсяг звернень / рівень сервісу / спів-
відношення оброблених запитів щодо 
загального потоку

Кількісний

Обсяг повторних звер-
нень*

Рівень оцінки результативності першої 
взаємодії щодо кожного контактного 
каналу (First Contact Resolution, FCR)

Якісний

Управління 
скаргами

Врегулювання випад-
ків, динаміка лояль-
ності

Тривалість обслуговування кожного 
звернення Кількісний

Рівень скарг за видами, 
регіонами

Тренд у періоді, коефіцієнт його при-
пустимого приросту Якісний

Кількість повторних 
скарг Тренд вдоволеності клієнтів Якісний

Управління ви-
хідними теле-
маркетинговими 
кампаніями

Дослідження, анке-
тування та поточне 
інформування

Кількість охоплених респондентів Якісний

Питома вага позитивних відповідей Кількісний

Продаж та проактивне 
інформування/опиту-
вання

Рівень продуктивних контактів (крос-
продажів) Кількісний

Канал обслуговування
Розрахунок прибутковості (бюджету) 
кампанії: доцільність каналу, кількість 
залученого персоналу

Кількісний

Управ-
ління 
техно-
логіями

Управління 
каналами

Комбінація повідомлень 
за допомогою телефону, 
Інтернету, голосових 
повідомлень (IVR), 
SMS, чат-ресурсів

Доступність каналу, потужність Якісний

Ефективність 
завантаження 
та оптимізація 
каналів

Маршрутизація по-
токів, маршрутизація 
функцій

Рівень завантаженості каналу та амор-
тизація Кількісний

Моніторинг та 
аналіз

Загальна статистика та 
режим обстеження

Кількість параметрів загальної ста-
тистики, уніфікація та централізація 
звітності

Кількісний

Управ-
ління 
(за-
безпе-
чення) 
інфор-
мацією

Управління 
базами даних

Забезпечення актуаль-
ними своєчасними відо-
мостями, синхронізація 
даних

Кількість робочих баз даних, кількість 
прикладних операційних систем Якісний

Навчання Інформаційні матеріа-
ли***

Доступність та повнота, актуальність та 
оновлення Якісний

Документообіг Канали передачі інфор-
мації

Кількість каналів, рівень синхронізації 
відомостей Кількісний

Управ-
ління 
персо-
налом

Набір персона-
лу та управлін-
ня потоком

Джерела, професій-
ні вимоги, посадові 
інструкції, визначен-
ня функціональних 
обов’язків

Показник плинності кадрів, наявність 
кадрового резерву, відповідність опти-
мальному розкладу, система мотивації 
персоналу

Кількісний

Інформаційно-
кадрове серед-
овище

Система адаптації та 
корпоративного серед-
овища

Рівень лояльності персоналу, заходи з 
адаптації та виховання, нематеріальна 
мотивація 

Кількісний

Підготовка та 
кваліфікація

Система навчання та 
моніторингу знань

Якість персоналу (рівень знань при 
тестуванні) Якісний
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Відповідно до окреслених процесів у таблиці за-
пропоновано приклади індикативних параметрів, за 
допомогою яких вимірюється ефективність загаль-
ного процесу дистанційного обслуговування та ви-
значено їх приналежність до кількісної чи якісної 
групи.

Втім, планування цільових показників ефектив-
ності і їх вимірювання необхідне на кожному рівні 
функціонального управління .

При цьому ефективність дистанційного обслуго-
вування розглядається в кількох рівнях.

Ефективність управління якістю й інформацією 
– вельми дискусійний показник, оскільки більшість 
процесів, що впливає на управління якістю й ін-
формацією, визначаються суб’єктивними експерт-
ними висновками.

Запропонована модель дає змогу трансформу-
вати якість в обчислювані критерії процедурного 
управління та спостереження щодо адекватності 
інформації через тренд помилок, викликаних бра-
ком інформації та рівня задоволеності клієнтів.

Операційна ефективність у розрізі каналів, по-
точних кампаній та технології обслуговування має 
спільний вихідний показник економічної доціль-
ності, який визначається через класичну формулу 
співвідношення отриманого результату до вкладе-
ного ресурсу, в якій під ресурсами визначено су-
купні строкові витрати на забезпечення системи 
ДБО, а під результатом – інтенсивність клієнтсько-
го споживання послуг ДБО, скорельовану на серед-
ню цінність клієнта. [8, c. 77]

У випадку розрахунку ефективності поточного 
функціонування та супроводження системи дис-
танційного обслуговування на засадах ресурсного 
підходу менеджери свідомо уникають врахування 
якісних показників, спираючись виключно на ре-
зультати статистичної звітності та фактичних ви-
трат. Прозорість і незаперечність обчисленого рів-
ня ефективності за кількісними показниками дає 
змогу оцінити доцільність та адекватність системи 
дистанційного обслуговування в операційній зоні, 
оскільки процес розрахунку не включає стадії дис-
кусії щодо дефініцій якості – суб’єктивної категорії. 
При цьому ефективність бізнесу з посиланням на 
індикатори якісного впливу дають змогу менедж-
менту приймати стратегічні рішення щодо корек-
ції концепції дистанційного обслуговування – отже, 
нехтування показниками якості є неприпустимим.

Проблеми сучасного технологічного 
устаткування банківських бізнес струк-
тур полягають у децентралізації під-
ходів щодо визначення та обчислення 
ефективності як за окремими процесами, 
так і в межах стратегічного курсу, зо-
рієнтованого на певний обсяг прибутків. 
Часто показники ефективності не визна-
чаються в комплексі або не мають су-
цільного режиму моніторингу та аналізу. 
Подібний безсистемний підхід спотворює 
результати, що аналізуються акціонера-
ми та менеджерами вищої ланки і мо-
жуть призвести до невиправданих кри-
тичних помилок.

Порівняно з традиційним банкінгом, за 
якого функції фронт-офісу не включають 
дисциплінуючої жорсткої технологізації, 
дистанційне обслуговування як комбі-
нований комплекс інтелектуально-авто-
матизованих процесів поєднує гнучкість 
людського сервісного підходу та запрогра-
мовану послідовність операційних кроків. 

Завдяки цьому забезпечується фіксована прогнозо-
ваність і продуктивність на одиницю дії – у цьому 
полягає виразна перевага та врівноваженість сис-
теми. [1, c. 51]

Інтернет-банкінг являє собою програмний комп-
лекс, що дозволяє клієнту отримувати інформа-
ційні послуги та проводити активні транзакції по 
власному рахунку через канали мережі Інтернет. 
Таким чином, банк забезпечує базову інвестицію 
в налаштування, підключення до системи банків-
ських розрахунків програмного комплексу, втім по-
збавляється додаткових витрат, необхідних на під-
тримку дієздатності стаціонарного офісу. Клієнт же 
отримує численні переваги у вигляді мобільності та 
самостійності користування банківськими послуга-
ми, повного контролю за власним рахунком, мож-
ливості вільно планувати свій час. 

Системи дистанційного обслуговування з огляду 
на відчуженість їх від паперово-документального 
обігу надають цьому новітньому напрямку ознаки 
певної віртуалізації. Відтак будь-який програм-
ний комплекс має забезпечувати надійний захист 
інформації при передачі її каналами зв’язку. Ре-
гуляція політики захисту та безпеки інформації 
здійснюється в Україні на державному рівні. З цією 
метою було створено Службу спеціального зв’язку 
та захисту інформації (ДССЗЗІ), яка визначає ви-
моги щодо створення систем технічного та крип-
тографічного захисту інформації, що належить 
державі. Втім банківським установам дозволено 
встановлювати та користуватися лише сертифіко-
ваними ДССЗЗІ та відповідними державному стан-
дарту засобами захисту інформації. [7, c. 40]

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Проведене дослідження дає підставу ствер-
джувати, що реалізація інноваційної діяльності у 
банках з іноземним капіталом фактично становить 
особливий комплексний загальнобанківський біз-
нес-процес. Комплексність полягає в тому, що до 
його складу входить значна кількість окремих біз-
нес-процесів, відповідно до змісту інновацій, які 
розробляються і впроваджуються (продуктові, про-
цесні, маркетингові, організаційні та їх підвиди). 
Отже, інноваційна діяльність є фактором розвитку 
банку відповідно до умов динамічного й мінливого 
зовнішнього оточення, що зумовлює її включення 
до числа об’єктів стратегічного банківського управ-
ління.

Ефективність стратегії

Поточна 
ефективність

Операційна 
ефективність

Ефективність 
управління персоналом

Ефективність обраної 
технології

Ефективність процесів Ефективність каналів

Ефективність 
управління якістю й 

інформацією

Ефективність компанії

 Рис. 1. Структурні блоки ефективності стратегії дистанційного 
банківського обслуговування в ПАТ «Укрсоцбанк»
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье исследованы сущность, роль и структура эколого-экономического анализа природоохранной деятельности, 
рассмотрена законодательная база относительно контроля природопользования на предприятии. Предложено метод 
экобалансов как один из компонентов эколого-экономического анализа.
Ключевые слова: эколого-экономический анализ, ресурсы, природоохрана, ресурсосбережение, экобаланс, рациональ-
ное использование.

Постановка проблемы. В последнее время в 
условиях ограниченности ресурсов, потре-

бляемых предприятиями в процессе производства 
продукции, все большую актуальность приобретает 
вопрос их рационального использования. С одной 
стороны, предприятие стремится экономно исполь-
зовать необходимые ресурсы, а с другой стороны, 
– снизить затраты на компенсацию ущерба, нано-
симого окружающей среде. Для реализации этих 
целей необходимо проводить эколого-экономиче-
ский анализ природоохранной деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Анализ вопросов природоохраны, ресурсосбереже-
ния и особенностей использования эколого-эконо-
мического анализа как эффективного инструмента 
управления и контроля на предприятии представ-
лен в трудах таких ученых, как: Анищенко В. О., 
Маргасова В. Г., Кайстренко Т. Л., Руднева О. Ю., 
Александров И. А., Окуловская А. С. , Тимофеева 
С. С. и др. Несмотря на большое количество иссле-
дований механизма оценки эффективности эколо-
гического менеджмента, множество методологиче-
ских и практических аспектов его использования 
остаются нерешенными, что дает повод для даль-
нейшего их изучения.

Постановка задачи. На основании системно-
го подхода определить методологические аспекты 
применения эколого-экономического анализа на 
предприятиях и рассмотреть его основные элемен-
ты. Предложить мероприятия, направленные на 
повышение эффективности анализа природополь-
зования.

Изложение основного материала исследования. 
Эколого-экономический анализ на предприятии 
дает возможность оценить текущие показатели 
эффективности реализации экологического менед-
жмента, а также выявить: источники связанных с 
ним убытков; резервы производства, предотвраще-
ния потерь, усовершенствования хозяйственного 
механизма и системы управления в целом. К та-
ким показателям можно отнести: рациональное и 
комплексное использование ресурсов, уменьшение 
доли отходов производства, совершенствование си-
стемы управления природопользованием, охрану 
окружающей среды (ОС) в промышленном ком-
плексе.

К основным составляющим эколого-экономиче-
ского анализа относят пять главных компонентов, 
которые реализуются с помощью первичной обра-
ботки собранной информации по учету выбросов, 
сбросов, образования отходов и условия и прак-

тики приемов обращения с ними; уровня эколого-
безопасных условий хозяйствования предприятия; 
системы обеспечения качества окружающей среды 
на предприятии; кадастровой информации относи-
тельно близлежащих территорий для предприятия 
и т.д. [1, с. 40] Этими компонентами являются:

– экологическая экспертиза;
– экологическая диагностика;
– экологический ситуационный анализ;
– экологический маркетинговый анализ;
– экологический аудит.
Комплексное применение системы указанных 

составляющих экологического менеджмента долж-
но обеспечить соблюдение экологических норм при 
минимальных затратах. Задачами природоохран-
ной работы является снижение уровня потребления 
природных ресурсов и уменьшение количества вы-
бросов, сбросов и отходов, которые размещаются в 
ОС. Реализация природоохранных и ресурсосбере-
гающих мероприятий сопровождается связанными 
с ними капитальными вложениями и текущими за-
тратами на содержание объектов природоохранного 
назначения. Однако отказ предприятия от внедре-
ния системы рационального экологического менед-
жмента может привести к значительному увели-
чению экологических сборов за использование 
природных ресурсов и размещения отходов в ОС. 

Осуществлять эколого-экономический анализ 
предприятие должно с учетом изучения всей за-
конодательной базы относительно охраны ОС. К ос-
новным документам относят [2; 3]:

– экологический паспорт предприятия, который 
обязателен для всех форм собственности (ГОСТ 
17.0.0.04-90);

– проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
и предельно допустимых сбросов (ПДС) согласно 
документам ОНД-86 и другим нормативным доку-
ментам;

– проект оценки воздействия на ОС (ОВОС) 
(ДБНА.2.2.-1-95);

– статистические отчетности по формам 2-ТП-
воздух, 2-ТП-водхоз и т.п.;

– отчет о текущих затратах на охрану приро-
ды, экологические платежи и уплату за природные 
ресурсы (утвержденный Госкомстатом Украины от 
23.07.1993 г. № 162);

– баланс предприятия;
– документ, отражающий расчет платежей за 

загрязнение ОС, («Об утверждении Порядка уста-
новления платы и взыскания платежей за загряз-
нение окружающей природной среды», утвержден-
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ный Постановлением Кабинета Министров Украины 
№ 18 от 13.01.1992 г. [4] и «Об утверждении Поряд-
ка установления нормативов сбора за загрязнение 
окружающей природной среды и взыскания этого 
сбора»: Постановление Кабинета Министров Укра-
ины № 303 от 01.03.99 г.) [5];

– материалы экологической экспертизы и эко-
логического аудита (согласно законам Украины «Об 
экологической экспертизе» и «Об экологическом 
аудите»).

Для обеспечения качества ОС действующим 
экологическим законодательством определена си-
стема определенных нормативов, которые разделе-
ны на три основные группы [6, с. 124]:

– санитарно-гигиенические (ПДК вредных ве-
ществ химического, физического и биологического 
характера; предельно допустимые уровни (ПДУ) 
химических веществ в продуктах, ПДУ радиоак-
тивного излучения; нормативы санитарных и за-
щитных норм);

– экологические (ПДВ, ПДС, нормативы радио-
активных и биологических загрязнителей; норма-
тивы использования химических веществ в хозяй-
стве; строительные правила);

– вспомогательные (нормативы терминологии; 
организационные и правовые нормативы).

При осуществлении эколого-экономического 
анализа важно опираться не только на законода-
тельно установленные нормативы влияния на ОС, но 
и на показатели рационального использования име-
ющихся ресурсов. Это позволит предприятию ор-
ганизовать производственный процесс таким обра-
зом, чтобы повысить комплексность использования 
сырья, снизить потери, выявить возможности вы-
пуска побочной продукции, повторно использовать 
нерасходуемые в процессе производства ресурсы 
(например, повторно использовать участковые вы-
работки в угледобывающей промышленности).

В связи с этим предлагается использовать ме-
тод материальных экобалансов как одно из ос-
новных мероприятий повышения эффективности 
эколого-экономического анализа на предприятии. 
Особенностью данного метода является возмож-
ность установить не только направления и конеч-
ную величину влияния используемых технологий 
на ОС, но также причины и особенности техноло-
гий, которые вызывают нарушения состояния сре-
ды обитания человека.

Под экобалансом понимается совокупность по-
казателей, оценивающих эффективность произ-
водственного процесса (технологии) с точки зрения 
расходования всех видов ресурсов, главным обра-
зом, материальных и энергетических; учета послед-
ствий процесса для окружающей природной среды 
и общества (количество выбросов всех видов во 
все природные среды, глобальный рециклинг всех 
видов продукции процесса). Этот метод позволяет 
выявить экологически проблемное технологическое 
оборудование и производственные процессы, кото-
рые могут привести к неблагоприятным экологиче-
ским последствиям.

Расчет баланса начинается с определения еди-
ниц измерения. Как материальные, так и энергети-

ческие балансы могут быть составлены на единицу 
выпускаемой продукции, единицу времени – час, 
сутки, год, цикл производства продукции. На сле-
дующем этапе происходит сбор максимально точной 
и объективной информации о видах, количестве и 
составе сырьевых, топливный и энергетических ре-
сурсов и других материалов, требуемых для полу-
чения продукции соответствующего качества:

– полный химический состав (желательно – со-
держание всех химических элементов в соответ-
ствии с таблицей Менделеева) всех веществ, посту-
пающих на территорию предприятия; 

– материальный баланс веществ, производ-
ственных процессов (исходные вещества, конечная 
основная и попутная продукция, выбросы в окру-
жающую среду); 

– полный химический состав основной и попут-
ной продукции, отходов и выбросов в окружающую 
среду. [7, с. 65]

На основании баланса веществ строится карта-
схема движения веществ в структуре производства 
(межцеховые вещественные потоки). При анализе 
движения веществ выделяют основные (главные) 
химические элементы и рассчитывают движение 
этих элементов по территории предприятия (эле-
менто-потоки).

Итоговая величина расхождения, независимо от 
ее знака, помещается в расходной части баланса. 
В какой-то мере эта величина отражает тщатель-
ность составленного баланса.

Опираясь на информацию, полученную в ре-
зультате анализа экобалансов, сотрудники подго-
тавливают предложения по изменению номенклату-
ры производимых продуктов и совершенствованию 
технологического процесса, замене сырьевых мате-
риалов, повышению эффективности охраны окру-
жающей среды и пр.

Предложенный метод оценки материальный 
экобалансов позволяет достаточно точно опреде-
лить выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод и 
объемы образующихся отходов, а также оценить 
уровень энергетического совершенства техноло-
гических процессов, всего производства, деятель-
ности предприятия или производственного ком-
плекса.

Выводы из проведенного исследования. Из при-
веденного выше можно сделать следующие выводы:

1. Эколого-экономический анализ является не-
обходимым вектором политики природопользова-
ния предприятия в условиях рыночной экономики.

2. Система эколого-экономического анализа по-
зволяет придерживаться законодательно установ-
ленных норм и нормативов, что существенно со-
кращает затраты предприятия на компенсацию 
ущерба, наносимого ОС. 

3. При помощи эколого-экономического анализа 
можно осуществлять контроль над рациональным 
использованием потребляемых ресурсов.

4. Эффективным инструментом эколого-эконо-
мической политики является метод составления 
материальных экобалансов, анализирующий поте-
ри (и соответственно) резервы использования ре-
сурсов на каждом этапе производственного цикла.
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Постановка проблеми. Сучасні умови господа-
рювання вимагають формування адекватної 

системи управління, яка здатна забезпечити ефек-
тивність виробництва, його динамічність та адап-
тивність до мінливих умов зовнішнього середови-
ща. Як показує практика вітчизняних підприємств, 
відсутність економічного механізму забезпечення 
ефективного функціонування істотно стримує стра-
тегічні можливості розвитку.

Функціонування будь-якої системи управління 
ґрунтується на використанні відповідних механіз-
мів, які в свою чергу створюють цілісний господар-
ський механізм управління. Необхідність розгляда-
ти економічний механізм забезпечення ефективного 
функціонування підприємств з позиції системного 
підходу обумовлено в першу чергу тим, що підпри-
ємство це самостійний суб’экт господарської діяль-
ності, яке функціонує як елемент загальної систе-
ми національної економіки. Отже, найважливішою 
проблемою, від вирішення якої залежить успіш-
ність функціонування національної економіки є 
формування економічного механізму забезпечення 
ефективного функціонування підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні основи поняття економічного механіз-
му були закладені в працях таких вчених, як О.І. 

Волков, М.Г. Грещак, О.М.Гребешкова, О.К. Добикі-
на, М.П.Денисенко, С. А.Жданов, А.А.Садєков, В.К. 
Скляренко, В.В.Цурик та інших. Сутнісна характе-
ристика окремих понять, тотожних категорії «еко-
номічний механізм», у поглядах сучасних вітчиз-
няних вчених наведено у таблиці 1. Дослідження 
літературних джерел, узагальнення досвіду функ-
ціонування підприємств в сучасних умовах свід-
чить про необхідність подальшого дослідження еко-
номічного механізму функціонування підприємств в 
контексті ефективного розвитку.

Постановка завдання. Метою роботи є досліджен-
ня економічної сутності та формування основних 
складових елементів економічного механізму забез-
печення ефективного функціонування підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Меха-
нізм управління є рушійною силою системи управлін-
ня. Господарський механізм розглядається вітчизня-
ними вченими як система заходів (взаємопов’язаних 
і взаємозалежних) різного характеру, за допомогою 
яких у відповідності до встановлених принципів за-
безпечується належне виконання функцій підприєм-
ства та досягнення його цілей.

У ринкових умовах усе більшого значення на-
буває саме економічний механізм управління, за-
стосування якого у порівнянні з адміністративним 
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Таблиця 1
Сутнісна характеристика окремих понять, тотожних категорії «економічний механізм»,  

у поглядах сучасних вітчизняних вчених 
Предмет Визначення Автор

Економічний ме-
ханізм

механізм, який забезпечує реалізацію принципів господарського 
(комерційного) розрахунку через економічні інтереси і матеріальні 
потреби людей та складає комплекс організаційних форм, спосо-
бів, методів, важелів, нормативів, за допомогою яких реалізується 
об'єктивні економічні закони.

Беда Ф.П. [1, с. 41]

Економічний ме-
ханізм

сукупність економічних структур, інститутів, форм і методів госпо-
дарювання, за допомогою котрих реалізуються чинні в конкретних 
умовах економічні закони та здійснюється погодження і коригування 
суспільних, групових і приватних інтересів.

Запольський А.Ж. 
[2, с. 458-459]

Внутрішній еконо-
мічний механізм 
(ВЕМ) підприєм-
ства

система економічних методів та важелів, що забезпечує зовнішні 
зв’язки підприємства й створює відповідні умови отримання доходу, 
а також сприяє розвиткові виробничих відносин усередині підпри-
ємства

Галич О.А. 
[3, с. 30]

Систем ВЕМ

сукупність чинників, які визначають відносини між підприємством 
і його структурними підрозділами, створюючи умови для проведен-
ня внутрішньої економічної діагностики підприємства та реалізації 
економічних інтересів учасників виробництва

Круш П.В. 
[4, с. 23]

ВЕМ підприєм-
ства (господар-
ський механізм)

сукупність економічних методів і важелів, які діють на всіх рівнях 
управління й дають змогу у відповідності з об’єктивними законами 
розвитку суспільства активно впливати на виробничу діяльність ко-
лективу з метою досягнення економічних і соціальних завдань

Циглик І.І. [5, с. 5]



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 145

2 (02) may 2014

та інформаційно-психологічним, не наражається на 
суттєвий опір об’єктів управління, залишаючи за 
ними свободу вибору господарських рішень.

Причиною дієвості економічного механізму є 
більша схильність людей реагувати на економічні 
стимули, що обумовлено природою економічного ін-
тересу. Саме в наданні чи позбавленні економічних 
благ полягає дія економічного механізму. 

Не зважаючи на те, що у вітчизняній еконо-
мічній літературі термін «економічний механізм» 
є досить поширеним, його тлумачення у багатьох 
наукових і навчально-методичних виданнях відсут-
нє. Це вказує на відсутність визначеності, наукової 
чіткості та єдності поглядів щодо змістової харак-
теристики, структури цього поняття та практики 
його застосування.

Сутність економічного механізму знаходить різ-
не відображення у поглядах вчених які сгруповано 
у таблиці 1.

Узагальнюючи підходи різних науковців, можна 
зробити висновок, що економічний механізм управ-
ління підприємством – це послідовне застосування 
сукупності методів та важелів, що спрямовують ді-
яльність суб’єктів господарювання у певному на-
прямі або спонукають їх до досягнення встанов-
лених цілей за рахунок надання їм матеріальної 
(фінансової) винагороди чи позбавлення їх частки 
матеріального ресурсу в разі виконання суб’єктами 
управління небажаних дій.

Мета економічного механізму – створити умови 
для досягнення цілей господарської діяльності еко-
номічними методами, які, в свою чергу, складають-
ся із відповідних важелів впливу.

Суб’єктом економічного механізму (зовнішньо-
го по відношенню до підприємства) при цьому ви-
ступає держава в особі законодавчих і виконавчих 
органів, органи місцевого самоврядування, а також 
недержавні організації, а на рівні окремого підпри-
ємства (внутрішній рівень) – його орган управління 
(власник, директор, рада директорів тощо).

Перехід до ринкових умов господарювання ро-
бить дедалі наголос на підвищення ефективності 
економічної діяльності підприємства в галузі.

Вітчизняними й зарубіжними економістами було 
висунуто низку важливих концепцій розуміння сут-

ності ефективного функціонування підприємства, яка 
при правильному розумінні дає можливість визначи-
ти стратегічні напрямки розвитку підприємства.

В різних джерелах поняття «ефективне функці-
онування» має назву: «ефективність діяльності під-
приємства», «ефективність бізнесу», «ефективність 
виробничої організації», «ефективність господар-
ської діяльності підприємства» (табл.2). Досліджен-
ня та аналіз наведених визначень дозволяють зро-
бити висновок, що вони трактуються неоднозначно.

Н.Н.Федорова [12], застосовуючи у понятті 
ефективності виробничої організації терміни «адап-
тація» та «цілісне утворення», підкреслює значення 
взаємоузгодження елементів системи. На її думку, 
запорука ефективності системи як єдиного ціло-
го полягає у взаємоузгодженні потенціалів частин 
його складових. Витрати системи на утримання 
більш «міцних ланок» лягають тягарем на сукупні 
витрати системи, знижуючи її ефективність. Отже, 
ефективність системи залежить насамперед від 
ступеня її організованості. Таким чином, ана-
ліз наведених у таблиці 2 понять показав, що не 
існує однозначного поняття «ефективність функ-
ціонування підприємства». Воно розглядається з 
точки зору різних підходів, з урахуванням різного 
ступеня деталізації, різноманітних факторів. Вчені 
використовують різну термінологію для визначення 
цього поняття. Складність аналізу понять, що ха-
рактеризують ефективність, полягає у різних рів-
нях ієрархії об’єкта дослідження, а також глибині 
теоретичних досліджень. 

Формування механізму ефективного функціону-
вання підприємств повинно ґрунтуватися на економ
ічних,організаційних,техніко-технологічних, марке-
тингових та екологічних інструментах з використан-
ням математичної моделі максимізації прибутку:

П= [Ц•Q – (F+V•Q)]→max
де Q – обсяг виробництва;
Ц – ціна одиниці продукції, грн.;
F – постійні витрати, грн.;
V – змінні витрати, грн.
Такий підхід до формування економічного ме-

ханізму забезпечення ефективного функціонування 
підприємства відповідає системного підходу. Ефек-
тивність діяльності підприємства вимагає успішних 

Таблиця 2
Перелік понять, які застосовуються різними авторами 

для характеристики ефективності функціонування підприємства
Предмет Визначення Автор

Ефективність функціону-
вання підприємства

відношення обсягу виходів підприємства до обсягу входів, які 
виміряні в сумірних одиницях

Лямець В.І. [6, 
с. 31]

Ефективність діяльності 
підприємства

ступень раціонального використання ресурсів, навичок і застосо-
вуваної технології,а також зусиль підприємства для виробництва 
продукції та послуг при задоволенні конкретного ринкового попиту

 Мочерний С. В. 
[7, с. 394]

Ефективна діяльність
отримання максимального результату за рахунок наявних ре-
сурсів або отримання певного результату з мінімальним витра-
тами ресурсів

 Іващенко Н.П. 
[8, с. 361]

Ефективність бізнесу величина доходів,що генеруються бізнес-процесами компанії за 
вирахуванням витрат, необхідних для їх здійснення

Мейер М.В. [9, 
с. 364]

Ефективність (резуль-
тативність) діяльності 
підприємства

величина ефекту на одиницю витрат; відповідно до показників 
ефекту розрізняється два види ефективності діяльності підпри-
ємства: продуктивність і прибутковість (рентабельність)

Осипов В.І. [10, 
с. 711]

Ефективність виробни-
цтва (діяльності підпри-
ємства)

комплексне відображення кінцевих результатів використання 
засобів виробництва і робочої сили (працівників) за певний про-
міжок часу

Покропивний 
С. Ф. [11, с. 513]

Ефективність виробничої 
організації

здатність адаптуватися до зовнішніх умов функціонування, збе-
рігаючи себе при цьому як цілісне утворення

Федорова Н.Н. 
[12, с. 12]

Ефективність господар-
ської діяльності підпри-
ємства

результативність роботи підприємства або відносно розміру 
авансованих ресурсів, або розміру їх споживання (витрат) у 
процесі виробництва

 Шеремет О.Д. 
[13, с. 106]
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взаємодій з усіма зовнішніми контрагентами і парт-
нерами. Ефективне управління повинне забезпечити 
баланс інтересів усіх учасників відносин: акціонерів, 
клієнтів, постачальників, урядових структур, гро-
мадських організацій та інших зацікавлених сторін, 
які можуть порушити стійкість підприємства.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє 
зробити наступні висновки: 

Слід зазначити, що нині немає чітких меж між 
поняттями «ефективність», «ефективність вироб-
ництва», «ефективність функціонування підприєм-
ства». Часто, даючи визначення певного виду ефек-
тивності, автори повністю не розкривають сутності 
підходу до неї.

Отже, поняття ефективності функціонування 
підприємства має поліморфний характер. Тому важ-

ливим є виділення за різними ознаками відповідних 
видів ефективності, кожний з яких має певне зна-
чення для системи функціонування підприємства.

Підсумовуючи все вище сказане, вважається за 
можливе розглядати економічний механізм забез-
печення ефективного функціонування підприєм-
ства, як основну частину господарського механізму 
підприємства, що включає економічні методи, спо-
соби, форми та інструменти впливу на діяльність, 
які спрямовані на мінімізацію використання ресур-
сів та максимізацію прибутку.

Отримані результати можуть бути теоретич-
ним підґрунтям для подальшої розробки методики 
оцінювання механізму забезпечення ефективного 
функціонування підприємства з метою досягнення 
сталого розвитку. 
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ІТ-АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Дане дослідження проведено з метою визначення ролі інструменту забезпечення глобальної конкурентоспроможності 
ТНК. Одним з таких інструментів виокремлений ІТ-аутсорсинг. Проаналізований світовий ринок ІТ-аутсорсингу та 
його динаміка в регіональному розрізі. Виявлена особливість використання ІТ-аутсорсингу в різних країнах світу з 
аналізом попиту в певних країнах.
Ключові слова: ІТ-аутсорсинг, глобальна конкурентоспроможність, світовий ринок аутсорсингових послуг, закордон-
ний аутсорсинг, хмарні технології.

Постановка проблеми. Сучасний стан світової 
економіки характеризується високим сту-

пенем економічної взаємозалежності країн, зумов-
леної змінами в організаційній структурі світового 
виробництва, розвитком транснаціональної торгівлі 
та інвестицій, міжнародного поділу праці та аут-
сорсингу, наявністю багатонаціональних компаній, 
тісними інформаційними зв'язками. Актуальність 
розгляду ІТ-аутсорсингу пов'язана з його широким 
розповсюдженням у світі, оскільки його застосуван-
ня дозволяє значною мірою підвищити конкурен-
тоспроможність корпорацій за рахунок зниження 
витрат, раціоналізації виробничої та управлінські 
діяльності, фокусування на інноваціях.

Теоретико-методологічні засади дослідження 
аутсорсингу як інструменту посилення конкурен-
тоспроможності на підприємстві були досліджені у 
працях Бравара Ж.Л. [1], Дідуха О.О. [2], Загоро-
днього А.Г. [3], Куцина Є.М. [4], Чижевської Л.В. [5] 
та ін. 

Постановка завдання. Проте в наукових пра-
цях незначна увага приділена аналітичній частині 
дослідження ролі ІТ-аутсорсингу як інструменту 
забезпечення конкурентоспроможності, не достат-
ня увага приділена статистичній інформації з да-
ної теми та дослідженню динаміки поширення ІТ-
послуг на підприємствах. Це ще раз підкреслює 
актуальність обраної теми дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зна-
чний вплив на світовий розвиток здійснюється за-
вдяки інформаційним технологіям, що є сьогодні 
важливим фактором конкурентоспроможності як 
будь-якого підприємства, так і країни в цілому. При 
цьому одним з найперспективніших сегментів рин-
ку інформаційних технологій є ринок ІТ-послуг, що 
формується під впливом розвитку ІТ-аутсорсингу 
як основної форми його прояву.

ІТ-аутсорсинг полягає у передачі функцій у 
сфері інформаційних технологій зовнішньому спе-
ціалізованому виконавцю послуг. Прикладом може 
бути обслуговування мережевої інфраструктури, 
створення і проектування автоматизованих бізнес-
систем, їх вдосконалення та обслуговування, про-
ектування і розробка публічних web-серверів, роз-
ташування корпоративних баз даних на серверах 
спеціалізованих компаній, управління інформацій-
ними системами та ін. [4, c. 214].

На світовому ринку ІТ-послуг аутсорсингу про-
стежується тенденція до використання закордон-
ного аутсорсингу (офшорного, іноземного). Це дає 
змогу залучити спеціалізовані компанії з високоя-
кісними технологіями, кваліфікованими фахівцями, 
які мають значний досвід роботи у даній сфері, що 

в свою чергу сприятиме підвищення якості, про-
дуктивності організації виробничої структури ТНК, 
а також зменшення витрат. 

За даними міжнародної дослідницької компанії 
IDC обсяг світового ринку ІТ-аутсорсингу в 1998 
році становив $99млрд., а в 2003 році зріс до $151 
млрд. В 2013 році цей показник сягнув $288 млрд. 
[7]. Аналітики дослідницької компанії TechNavio 
прогнозують зростання ринку аутсорсингових по-
слуг в сфері ІТ та бізнес-послуг 2014-2018 рр. в се-
редньому на 5,25%, в основному за рахунок збіль-
шення попиту на дані послуги, а також розширення 
спектру послуг, що надаються. [6]

Щороку збільшується попит на аутсорсингові 
послуги, особливо в сфері ІТ-технологій. Зростає 
кількість фірм, що надають відповідні послуги, по-
кращується якість наданих послуг. Пріоритетними 
напрями для сучасного бізнесу стають технології в 
сфері зберігання та управління даними, що пов’язано 
з постійним збільшенням обсягу інформації.

Одними з основних тенденцій розвитку ІТ-ринку 
є мобільні та хмарні технології. Мобільні бізнес-до-
датки дають можливість вирішувати будь-які пи-
тання і приймати важливі рішення у будь-якій точ-
ці земної кулі так само ефективно, як і на робочому 
місці. Хмарні технології дозволяють знизити капі-
тальні та оперативні витрати.

Перше місце серед провідних ІТ-аутсорсингових 
компаній належить Індії, проте вона не є абсолют-
ним лідером. Індія має «бідну» освітню базу і це 
справляє вплив на випускників та студентів. Чис-
ленна кількість компаній-лідерів на ринку розташо-
вана в Азії, Європі і в країнах Латинської Амери-
ки. Найкращими країнами для аутсорсингу є Індія, 
Індонезія, Філіппіни, Аргентина, Китай, Австралія, 
Україна, Болгарія і Росія.

В країни Східної Європи надають перевагу аут-
сорсингу з метою підвищення своєї конкуренто-
спроможності. Так, Болгарія конкурує з Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною, Росією та Україною. 
Згідно з Global Services Location Index Україна за-
ймала в 2013 році 11, а Білорусь – 13 місце серед 20 
країн, що лідирують в сфері ІТ-аутсорсингу, а та-
кож Україна потрапила в топ-10 країн за найбільш 
сертифікованих ІТ-фахівців. Багато всесвітньові-
домих корпорацій перевели свої розробки на аут-
сорсинг до України. Наприклад, Microsoft, Skype і 
Huffington Post, вивели свої розробки на аутсор-
синг до української QArea Software Development 
Company, що розташована у Харкові. [8]

За останні роки Україна значно зміцнила свої 
позиції у сфері ІТ-аутсорсингу. Незважаючи на 
різні політичні, соціальні, економічні зміни, попит 

© Куриленко Ю.В., 2014



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ148

2 (02) травень 2014

на ІТ-послуги українських підприємств продовжує 
зростати. Це зумовлено визнанням їх у світі та по-
стійним зростанням їх популярності. Зокрема, обсяг 
ІТ-ринку України в 2013 році становив $1,1 млрд., в 
галузі ІТ-індустрії існує більше 1000 аутсорсинго-
вих компаній, близько 26 000 ІТ-фахівців. 

Однак рішення про впровадження аутсорсингу 
є досить складним процесом, в основі якого лежать 
мотиваційні чинники. Існує ряд факторів, які утри-
мують деякі компанії від використання аутсор-
сингових послуг в сфері ІТ. Дослідження датської 
аутсорсингової ІТ-компанії Ciklum в 2013 році по-
казали, що, незважаючи на географічну близькість 
сусідні країни мають різний підхід до цього рішен-
ня [13]. Так, Великобритнія, Данія і Норвегія в май-
бутньому планують використовувати ІТ-послуги 
сусідніх країн (nearshore). В той час, як Швеція та 
Німеччина віддають перевагу використанню послуг 
аутсорсингових компаній, що розташовані в межах 
цих країн (onshore). Оффшорні напрямки (offshore) 
(далі, ніж 2 часові пояси) є дуже привабливими для 
Скандинавії, але не досить привабливими для Ні-
меччини та Великобританії. (рис. 1)

Велико- Німеччина      Данія           Швеція          Норвегія
британія

всередині 
країни
в сусідні 
країни
закордон

Рис. 1. Майбутні рішення європейських компаній 
щодо ІТ-аутсорсингу [13]

На формування майбутніх рішень європейських 
компаній впливають [13]: 

• 74% німецьких компаній вказали наступ-
ні критерії: високий рівень володіння мовами (ні-
мецькою та англійською), правова система (права 
інтелектуальної власності), стабільний економічний 
розвиток;

• в швецьких компаніях виділили: високий рі-
вень знання мов (100%), наявність ІТ-талантів 
(68%), економічна стабільність (67%);

• для норвезьких компаній вирішальну роль 
для вибору ІТ-аутсорсингу мають низькі витрати.

Серед факторів, які впливають на вибір майбут-
нього партнера ІТ-аутсорсингу були названі: відпо-
відний рівень якості сертифікації, позитивні відгуки 
від клієнтів компаній, досвід роботи над подібни-
ми проектами. Одним з ключових факторів, який 
утримував досліджені компанії від використання 
ІТ-послуг аутсорсингу у 2012 році, було бажання 
мати максимальний управлінський контроль за 
проектами. При цьому 39% всіх компаній досліджу-
ваних країн дали схвальну оцінку щодо планування 
передачі на ІТ-аутсорсинг в 2013 та/або наступних 
роках будь-який елемент функцій управління. [13]

За останні п’ять років аутсорсинг в Азії для 
ТНК став тривіальним процесом. Індія, Китай та 
Східна Європа перетворилися на важливі центри 
аутсорсингу. Використання аутсорсингу зумовлене 
різноманітними перевагами, серед яких основними 
є зниження витрат, підвищення ефективності ді-
яльності ТНК та доступу до нових ринків.

За даними дослідницького центру Aberdeen 
Group вже у 2002 році послугами аутсорсингу ко-
ристувалися 68% американських фірм, оборот яких 
становив більше 1 млрд. доларів, з них 37% корис-
тувалися послугами одразу кількох аутсорсингових 
компаній. [9, c.5-6] За даними канадської дослід-
ницької фірми XMG Global найбільшими ринками 
ІТ-послуг сьогодні є ринки Індії та Китаю, доходи 
яких у цій сфері за даними 2008 р. складали відпо-
відно $48млрд. і $28млрд., при цьому на Індію при-
падало 44,8% світового ринку, в той час як Китай 
утримував 25,9%. В XMG називають Філіппіни в 
якості 3 після Китаю та Індії найпривабливішої для 
ІТ-аутсорсингу країни з очікуваним зростанням до-
ходів у цій сфері на 21,7%. Це зростання могло б 
бути швидшим, якби в Філіппінах не уповільню-
вався розвиток ІТ-послуг та прискорювалися пла-
ни найбільших гравців ринку щодо розширення [42] 
Значно зросла кількість аутсорсингових компаній в 
Індії, Китаї та Східній Європі і за прогнозами екс-
пертів буде зростати й далі. [10] Згідно з прогно-
зами Gartner Research Group світовий ринок ІТ-
аутсорсингу продовжить зростати більше, ніж на 
8% щороку.

Очевидно, що внаслідок зростання конкуренції 
між виробниками, ТНК намагатимуться скоротити 
витрати за рахунок переміщення виконання ІТ-
послуг та виробничих процесів до Азії. В такому 
раз вони стикаються з такими проблемами, як зна-
чна віддаленість, відмінності в менталітеті та куль-
турі тощо.

38% підприємств хочуть використовувати по-
слуги ІТ-аутсорсингу в Східній Європі і 30% в кра-
їнах Азії (табл. 1). 

Таблиця 1
Ринок аутсорсингу у 2007-2014 рр., %

Країни/об’єднання країн/ регіон
Частка 

на світовому 
ринку

США і Канада 8
Південна та Центральна Америка 7
Східна Європа (країни-члени ЄС) 23
Східна Європа (країни, що не є 
членами ЄС) 15

ЄАВТ 15
Азія без Індії та Китаю 9
Індія та Китай 21
Інші 1

Джерело: складено за даними www.outsourcing-
journal.org/markets2/838-outsourcing-a-european-
perspective

Серед зазначених в таблиці 1 країн, попит на 
дані послуги переважає в Чехії, Ірландії,Угорщині, 
Іспанії, Польщі, Україні, Румунії та Індія, Китаї, 
Філіппінах, Малайзії.

Офшорні аутсорсингові компанії прагнуть поєд-
нувати відносно низькі витрати на оплату праці та 
відмінні навички у відповідний сфері. Низька заро-
бітна плата дозволяє офшорним компаніям найма-
ти більше менеджерів середньої ланки, які потім 
приділятимуть більше часу для розвиту навичок їх 
співробітників і поліпшувати відповідні процеси. Це 
економічно вигідно для більшості західних ТНК.

За даними дослідницької компанії Gartner Inc, до-
хід на світовому ринку ІТ-аутсорсингу в 2011 р. ста-
новив $246,6 млрд., що на 7,8% більше, ніж в 2010р. 
Найвищого зростання зазнали індійські постачаль-
ники ІТ-послуг та хмарних технологій. Керівник на-
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уково-дослідних робіт Gartner зазначає, що однією з 
основних причин цього є бажання компаній, в пер-
шу чергу великих корпорацій, захистити від ризиків 
важливу інформацію, використовуючи хмарні тех-
нології. Це розширює можливості для постачальни-
ків відповідних послуг, що забезпечують наявність 
відповідної інфраструктури для ІТ-аутсорсингу. [11]

IBM зберігає позицію лідеру за обсягом отри-
маних доходів. Прибутки компанії зросли на 7,8%, 
10,9% прибутку становили ІТ-послуги аутсорсингу. 
(табл. 2). 

Як ми бачимо в таблиці 2, темпи зростання до-
ходів HP були меншими, але компанія зберегла 
частку ринку на рівні 6,1%. Fujitsu за допомогою 
валютної виручки обігнала CSC, зайнявши 3 пози-
цію за часткою ринку в 2011 р.

43 провайдери ІТ-послуг аутсорсингу зареєстру-
вали в 2011 р. дохід $1 млрд. і більше. Для багатьох 
провідних постачальників ІТ-послуг аутсорсингу, 
доходи в 2011 р. продемонстрували, наскільки пер-
спективною стає підтримка своєї позиції на ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Для по-
дальшого розвитку найбільш вигідними та пер-
спективними є сфери ІТ-послуг, що пов’язані з 
використанням аутсорсингу та системною інтегра-
цією. Стрімкий розвиток світового ринку ІТ-послуг 
аутсорсингу зумовлений тим, що з кожним днем 
з’являється все більше нових послуг та технологій. 
Цьому сприяє наявність великої кількості інформа-
ції, що потребує контролю та управління, а також 
збільшення та диверсифікація потреб споживачів, 
необмеженість людської фантазії під впливом роз-
витку науки і техніки. Глобалізаційні процеси є епі-
центром економічного зростання світової торгівлі. 
Результатом цього є посилення конкуренції між 
виробниками, в першу чергу між ТНК. З одного 
боку підприємства прагнуть знизити витрати ви-
робництва, з іншого – отримати доступ до нових 
ринків і ресурсів. Важливим інструментом для ре-
алізації цих прагнень є використання послуг ІТ-
аутсорсингу, що сприяє активному зростанню об-
сягу аутсорсингових послуг на світовому ринку.
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Таблиця 2
Топ-5 світових постачальників ІТ-послуг за часткою ринку в 2011р., млн. дол. [11]

2011 Rank 2010 Rank Vendor 2011 Revenue 2011 Market 
Share (%)

Revenue Growth 
2010-2011 (%)

1 1 IBM 26,923 10,9 7,8
2 2 HP 15,107 6,1 2,0
3 4 Fujitsu 10,981 4,5 10,3
4 3 CSC 10,374 4,2 0,0
5 5 Accenture 6,530 2,6 18,2
  Others 176,640 71,7 8,3
  Total Market 246,555 100,0 7,8
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Постановка проблеми. За умов поглиблення 
інтеграційних процесів невід’ємною части-

ною господарського життя кожної країни є акти-
візація міжнародної економічної діяльності, нала-
годження торгівельних зв’язків між провідними 
компаніями та інтенсифікація міжнародної торгів-
лі. Обов’язковим елементом успішного економічно-
го розвитку держави стає фіскальне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, що впливає на 
участь держави та її підприємницьких структур 
у міжнародному поділі праці. Існування різних за 
розвитком національних економік визначає і різ-
ні підходи до застосування конкретних механізмів 
здійснення зовнішньоекономічної співпраці. 

В умовах відкритої економіки ЗЕД виступає од-
ним з головних напрямів діяльності багатьох вели-
ких, середніх та малих підприємницьких структур, 

які функціонують у промисловості, сільському гос-
подарстві, будівництві, зв’язку, на транспорті, у 
фінансовій сфері тощо. Разом з тим ЗЕД є суттє-
вим джерелом валютних надходжень до держав-
ного бюджету. Цим обумовлено значний інтерес до 
питань, пов’язаних з регулюванням ЗЕД та впро-
вадження виваженої податкової політики, спрямо-
ваної на збільшення та покращення зовнішньотор-
говельного обороту країни, залучення іноземного 
капіталу в національну економіку, виконання фіс-
кальних функцій держави без значних потрясінь 
для національної господарської системи. 

Мета статті. Обґрунтування методичних під-
ходів щодо оцінювання ефективності податково-
го регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів підприємництва в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 151

2 (02) may 2014

тико-методологічні аспекти функціонування систе-
ми податкового регулювання ЗЕД, зокрема, крите-
рії ефективності та дієвості фіскальної політики у 
системі державного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності в Україні та її ролі у забезпеченні 
конкурентоспроможності національної економіки у 
своїх працях розглядали В. Андрущенко, З. Варна-
лій, В. Вишневський, Ю. Іванов, А. Крисоватого, Н. 
Крючков, П. Мельник, І. Педь, О. Тищенко, Л. та ін. 

Важливим питанням, що сьогодні порушується 
на усіх рівнях національної економічної системи, 
є формування системи державного регулювання 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме 
створення ефективного механізму оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності, який характе-
ризувався б оптимальним вибором адміністратив-
них важелів впливу та необхідними інструментами 
захисту інтересів як держави, так і вітчизняних 
суб’єктів господарювання при взаємодії з контр-
агентами інших держав відповідно до реалізації 
стратегічних цілей і досягнення конкретних резуль-
татів у соціально-економічному розвитку. Проблема 
створення сприятливих умов міжнародної співпра-
ці та забезпечення конкурентних перваг для на-
ціональних товаровиробників причому не лише на 
зовнішніх, але перш за все на внутрішньому ринку, 
залишається актуальною і стає рушійним мотивом 
сучасних податкових реформ.

Виклад основного матеріалу. Оподаткування у 
сфері ЗЕД – одне з ключових питань законодавчої 
і виконавчої діяльності усіх гілок влади. Фіскальне 
регулювання ЗЕД спричиняє перерозподіл фінан-
сових потоків усіх її учасників на різних рівнях : 
міждержавному, державному та корпоративному. 
Проте стратегічні цілі кожного з них часто супер-
ечать один одному. Держава прагне мобілізувати 
максимальну величину податкових платежів до 
бюджету, а суб’єкти господарювання намагаються 
мінімізувати витрати непродуктивного характеру. 
Отож, нерідко уява держави і підприємницьких 
структур щодо оптимальної величини тих або ін-
ших податків не співпадає, а відсутність ефективно 
налагодженого механізму адміністрування сприяє 
податковим правопорушенням, коли значна части-
на економіки взагалі “втікає” від оподаткування та 
функціонує у „тіні” [3].

Будь-який суб’єкт господарської діяльності 
функціонує у відповідному правовому середовищі 
Правове регулювання зовнішньоекономічних відно-
син включає розробку і прийняття нормативно-пра-
вової бази в Україні та виконання норм міжнарод-
ного права, приєднання України до міжнародних 
організацій та ратифікацію відповідних конвенцій, 
укладання міжнародних угод.. Правові норми, що 
регулюють зовнішньоекономічну діяльність, утво-
рюють систему, яка включає як міжнародні, так 
і національні нормативно-правові акти. Цей комп-
лекс характеризується як сукупність пов’язаних 
ієрархій та взаємопідлеглістю міжнародних і націо-
нальних правових норм, що взаємодіють між собою 
як в цілому, так і в своїх структурних частинах, що 
регламентують зовнішньоекономічні зв’язки Укра-
їни [1, с. 50-52].

Сьогодні Україна має у своєму розпорядженні 
чималий арсенал регуляторів зовнішньоекономічної 
діяльності, серед яких основними є правові, адмі-
ністративні, економічні, а ключове місце займають 
податкові [3]. Так, податкова система почала ство-
рюватися та інтенсивно розвиватися після набуття 
Україною незалежності у 1991 році. У різні роки в 
нашій країні було розроблено і прийнято близько 
100 законів про внесення змін до Митного тарифу 
України, 34 закони про ставки акцизного збору, 

більше 150 законів вносили зміни до Закону “Про 
податок на додану вартість”. Результатом такої 
співпраці стало прийняття оновленої редакції За-
кону України “Про Митний тариф України”, адап-
тованої до вимог Світової спільноти, розроблено та 
прийнято Податковий (2011 р.) та Митний кодекси 
України (2012 р.). 

Національні правові норми, що регулюють зо-
внішньоекономічну діяльність в Україні, містять 
акти, що відносять до таких галузей внутрішньо-
го права, як державне, адміністративне, фінансо-
ве, цивільне, цивільно-процесуальне, господарське. 
Норми, що формують правовий режим зовнішньое-
кономічної діяльності, можуть мати як спеціальний, 
так і загальний характер. Те саме відноситься і до 
нормативних документів, хоча в актах загального 
характеру можна зустріти і окремі норми, спеці-
ально розраховані на зовнішньоекономічні відноси-
ни [1, с. 54-55].

На формування системи правових приписів про 
зовнішньоекономічну діяльність впливають як вну-
трішні, так і зовнішні чинники. До зовнішніх від-
носять: розвиток міжнародних відносин, участь 
України в міжнародних угодах; до внутрішніх – зо-
внішньоекономічна політика України, стан еконо-
міки України, умови, структура органів державної 
влади та управління тощо.

Податкове регулювання ЗЕД в Україні здебіль-
шого розглядається тотожно до митно-тарифного 
регулювання, а його об’єктом виступають експорт-
но-імпортні операції. На нашу думку, це є спро-
щеним підходом. Так як в економічному розвитку 
України велику роль відіграють прямі іноземні ін-
вестиції (в т.ч. й інноваційного спрямування), які 
також є об’єктом зовнішньоекономічних відносин і 
відповідно – податкового регулювання ЗЕД. Пропо-
нуємо ширше розглядати інструменти податкового 
регулювання ЗЕД, а саме доцільно виокремити :

• прямі інструменти митно-тарифного регулю-
вання, що ґрунтуються на використанні митних та-
рифів; 

• непрямі інструменти: акцизний збір; податок 
на додану вартість; податок на прибуток підпри-
ємств.

Механізм митного регулювання є не що інше 
як система економічних інструментів, організацій-
них заходів та інститутів, котрі дають можливість 
протидіяти втраті щодо обсягів експорту та імпорту 
товарів; надходжень і витрат коштів та інших ана-
логічних показників, притаманних зовнішньоеконо-
мічній діяльності [2].

Найпоширенішим видом обмеження торгівлі є 
імпортне мито – державний грошовий збір з то-
варів, що пропускаються через кордон країни під 
контролем митного відомства. Економічна дія мита 
полягає в тому, що воно підвищує ціну іноземного 
товару, який ввозиться в країну, і створює різницю 
в ціні одного і того ж товару на світовому ринку і в 
межах цієї країни.

Важливою особливістю міжнародного досвіду 
регулювання імпорту є те, що абсолютна більшість 
країн досить активно використовує імпортні тари-
фи з метою регулювання структури торговельних 
зв’язків, надаючи при цьому, як правило, більш 
пільговий режим ввезенню сировини та напівфа-
брикатів порівняно з готовою продукцією.

За політики підвищення рівня митного оподат-
кування товарів у міру зростання ступеня їх оброб-
ки виявляється захисна функція імпортного тарифу 
стосовно стимулювання національного виробництва 
з підвищеним рівнем доданої вартості. Зауважимо, 
що таку політику використовують не тільки краї-
ни, що розвиваються, які намагаються покращити 
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структуру своєї національної економіки, а й країни, 
що належать до числа найбільш розвинених.

Митні тарифи й сьогодні залишаються най-
важливішим інструментом зовнішньоторговельної 
політики, проте їхня роль за останні десятиліття 
поступово слабшає. Однак ступінь впливу держави 
на міжнародну торгівлю за ці роки зростає в ре-
зультаті значного розширення форм і методів нета-
рифних торгових обмежень. За оцінками фахівців, 
їх у даний час існує не менше п’ятдесяти. Особливо 
активно нетарифні заходи регулювання торгівлі ви-
користовують промислово розвинені країни.

Доцільно виокремити окрім митно-тарифного 
регулювання, яке є прямим інструментом, непрямі 
інструменти податкового регулювання ЗЕД:

– акцизний збір;
– податок на додану вартість;
– податок на прибуток підприємств.
Акцизний збір – це непрямий податок, що вста-

новлюється на високорентабельні й монопольні то-
вари та включається в їх ціну.

Платниками податку в бюджет є суб'єкти під-
приємницької діяльності – виробники або імпорте-
ри підакцизних товарів.

Перелік товарів, на які встановлюється акциз-
ний збір (підакцизних товарів), і ставки акцизного 
збору затверджуються законодавче і є єдиними на 
всій території України, за здійснення експортних 
та імпортних операцій.

Податок на додану вартість (ПДВ) домінує се-
ред непрямих податків, що надходять до бюджету. 
Тобто це податок, який виконує яскрава виражену 
фіскальну функцію. Особливість ПДВ полягає в тім, 
що саме він справляє значний вплив на фінансово-
господарську діяльність суб'єктів, господарювання 
та на їхній фінансовий стан.

Податок на прибуток підприємств в Україні має 
дуже значне фіскальне значення, чим відрізняєть-
ся від аналогічних податків в економічно розвину-
тих країнах.

Податок на прибуток підприємств крім значно-
го фіскального значення має й широкі можливості 
для регулювання і стимулювання підприємницької 
діяльності. За допомогою цього податку держава 
може здійснювати стимулюючий вплив на розвиток 
окремих галузей або регіонів, на виробництво пріо-
ритетних товарів, робіт, послуг, на пожвавлення ін-
вестиційної та інноваційної діяльності та розвиток 
конкурентних відносин тощо. Цей вплив може здій-
снюватись за рахунок диференціації ставок оподат-
кування і надання пільг, амортизаційної політики, 
податкового кредиту та податкових знижок. [5]

В Законі України “Про зовнішньоекономічну ді-
яльність” зазначається, що Україна зобов’язана здій-
снювати захист прав та законних інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності за своїми межами 
згідно з нормами міжнародного права [6]. Захист 
здійснюється за зверненням зазначених суб’єктів зо-
внішньоекономічної діяльності через дипломатичні 
та консульські установи, державні торговельні пред-
ставництва, що представляють інтереси держави. 
Україна має право вживати заходи у відповідь на 
дискримінаційні та (або) недружні дії з боку інозем-
них держав, які обмежують законні права та інтереси 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Зазначені заходи у відповідь вживають за рі-
шенням відповідних державних органів управління 
(Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі – рі-
шення про запровадження режиму ліцензування), 
Верховної Ради України в обсязі, адекватному за-
значеним вище дискримінаційним та (або) недруж-
нім діям іноземних держав і можуть передбачати 
застосування: 

– режиму ліцензування та квотування; 
– податку на імпорт товарів, розмір якого ви-

значається виходячи з обсягу дискримінаційних та 
(або) недружніх дій;

– позбавлення режиму найбільшого сприяння 
або пільгового спеціального режиму і повну або 
часткову заборону (ембарго) на торгівлю; 

– інші заходи відповідно до характеру дискримі-
наційних та (або) недружніх дій.

На початку ринкових перетворень в Україні 
була реалізована концепція радикальної лібералі-
зації імпорту, що спричинило сильний зовнішній 
шок для багатьох вітчизняних підприємств, які за 
таких умов виявилися неконкурентоспроможними. 
Так, за дуже короткий період Україна форсувала 
лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності тем-
пами, котрих не мала жодна країна світу, що ста-
вала на шлях ринкових перетворень і приєдналась 
до умов ГАТТ/СОТ, включаючи як старих, так і 
нових членів СОТ. В даному випадку було викорис-
тано світовий досвід державного регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності без врахування на-
ціональних особливостей. Внаслідок цього зовнішня 
торгівля не лише не сприяла призупиненню спаду 
виробництва, але й її розвиток попав під загрозу. 

У контексті захисту інтересів товаровиробників 
у зовнішньоекономічній діяльності важливого зна-
чення набуло визначення самого поняття захисту 
інтересів. Хоч термін став порівняно часто вжива-
тися в кінці 90-х років, але його зміст з науково 
методичного погляду не одержав однозначного й 
чіткого визначення в науковій літературі. Аналі-
зуючи співвідношення компонентів зовнішньотор-
говельного обміну в умовно названому “трьохмір-
ному” просторі, Шигаєва Т., наприклад, розглядає 
таке питання: від кого і як захищати вітчизняного 
товаровиробника. У зв’язку з цим автор відмічає, 
що спроби захисту вітчизняного товаровиробника, 
які робилися до цих пір, на жаль, обернулися про-
ти власного споживача і самого товаровиробника. 
На початку 1996 р. була спроба підвищити конку-
рентоспроможність національних товаровиробників 
шляхом підвищення ввізного мита на імпортовану 
продукцію. Після цього роздрібні, а потім й оптові 
ціни на вітчизняні товари зросли і досягли рівня цін 
на імпортовану продукцію. Матеріальне становище 
українського споживача внаслідок такого “захис-
ту” власного товаровиробника стало ще тяжчим, 
оскільки він купував основні продукти за цінами 
розвинених західноєвропейських країн, де серед-
ня зарплата в 10-20 разів перевищує її рівень в 
Україні. 

Зауважимо, що з поняттям захисту інтересів то-
варовиробників перегукується такий термін як “на-
ціональна безпека”. Виходячи з вимог фінансової 
безпеки, стає зрозумілим, що захист економічних 
інтересів повинен відповідати і таким вимогам, як 
забезпечення рівноваги валютних курсів, забез-
печення конкурентоспроможності продукції, що 
реалізується на міжнародних ринках, забезпечен-
ня погашення боргових зобов’язань з іноземними 
контрагентами тощо. Характерною рисою захисту 
інтересів товаровиробників є те, що він є функці-
єю, яка випливає із самої природи зовнішньоеко-
номічної діяльності. Вона встановлює гармонію між 
окремими складовими елементами і загальними за-
вданнями. Захист інтересів товаровиробників є ан-
типодом неузгодженості в діях, що призводять до 
збурювальних процесів та втрат у зовнішньоеконо-
мічній діяльності [2].

Узагальнюючи різні точки зору науковців [3,4,7] 
захист інтересів можна визначити як систему орга-
нізаційних, економічних, фінансових, правових та 
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інших регулюючих важелів, із застосуванням ко-
трих спрямовано збільшується збалансований обсяг 
зовнішнього товарообороту, з’являється можливість 
уникнути втрат та зміцнити пріоритетні сектори в 
економіці для товаровиробників як у зовнішньоеко-
номічній діяльності, так і на внутрішньому ринку, 
здійснюються заходи по протидії платіжній кризі 
і перебігу капіталу в тіньову економіку, а також 
зберігається або збільшується попит на товари на 
внутрішньому та зовнішньому ринках.

Висновки. Податкове регулювання ЗЕД на сучас-
ному етапі розвитку економіки повинне стати дієвим 
інструментом досягнення цілей економічного розви-
тку України, зокрема інвестиційно-інноваційних, які 
не можливо реалізувати без прямих іноземних інвес-
тицій та стимулювання вітчизняного виробника. Ре-
зультатом цього буде нарощення бази оподаткування 
і відповідно зростання надходжень до бюджету.

Задоволення фіскальних інтересів держави 

можливе у випадку проведення кардинальних змін 
у сфері митно-тарифного регулювання, результа-
том яких буде збільшення обсягів податкових над-
ходжень до держбюджету України не за рахунок 
чергового підвищення податкового навантаження, а 
виваженості митної політики та фіскальної ефек-
тивності податків, розроблення результативного 
механізму пільгового митного оподаткування.

Україні необхідна структурна перебудова полі-
тики регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
враховуючи, звичайно ж і інтереси національних ви-
робників. Необхідно поступово, виважено лібералізу-
вати зовнішньоекономічну діяльність, але робити це 
не за рахунок необґрунтованого зменшення протек-
ціоністських заходів, а за рахунок раціонального по-
єднання методів захисту стратегічно важливих сфер 
економіки, сприяння їх розвитку та зменшення про-
текціоністських бар’єрів для створення конкурент-
ного середовища на внутрішньому ринку.
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У статті розглянуті питання, пов'язані з особливостями інфляційних процесів в Україні, проаналізовано заходи 
антиінфляційної політики в перехідній економіці. Виділено основні проблеми і досліджено монетарні фактори інфляції. 
Ключові слова: інфляція, ріст цін, антиінфляційна політика, перехідна економіка, монетарні фактори інфляції.

Постановка проблеми. Не можна заперечува-
ти, що за роки реформ були досягнуті зна-

чні результати в боротьбі з інфляцією. Проте, на-
вряд чи можна говорити, що в Україні вироблений 
ефективний механізм антиінфляційного регулюван-
ня. Антиінфляційні інструменти як правило, запо-
зичуються із закордонної практики й найчастіше 
не враховують особливостей української економіки. 
Як і раніше, актуальним і необхідним залишаєть-
ся завдання побудови такої моделі, що дозволила 
б, з одного боку, ефективно управляти грошовою 
масою, а з іншого боку – сприяти розвитку вітчиз-
няного виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню антиінфляційної політики присвячені на-
укові праці вчених і практиків України та країн 
СНД: А.С. Гальчинського, В.М Геєця, І.І. Єлісєєвої, 
В.І. Лисицького, О.М. Мельника, Т.В. Комар, Р.М. 
Моторина, В.С. Найдьонова, В.С. Стельмаха, А.А. 
Циплакова, А.А. Шустікова та ін..

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає в ана-
лізі заходів антиінфляційної політики в перехідній 
економіці України. Необхідно дослідити монетарні 
фактори інфляції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З'ясування закономірностей розвитку інфляційного 
процесу, його циклічності, має величезне наукове 
значення. Рішення такої глобальної проблеми вима-
гає комплексного підходу. Практика показала, що 
для подолання стрімкого зростання цін недостат-
ньо використовувати тільки монетарні заходи, такі 
дефляційні заходи, як невиплата заробітної плати, 
пенсій, допомог призводить до зменшення плато-
спроможного попиту, який є основою для економіч-
ного розвитку.

Історично склалося, що основний тягар підви-
щення цін несли на собі будівельники, ремісники, 
наймані робітники, тобто всі, хто не був власником 
засобів виробництва, чия заробітна плата, як пра-
вило, відстає від підвищення цін. 

В Україні ще немає значного досвіду боротьби з 
інфляцією і тому в розробці своєї антиінфляційної 
політики в нашій державі було використано тео-
ретичні й практичні надбання західної економічної 
науки. Це дозволило нашій країні, хоч і з багатьма 
серйозними помилками, приборкати, врешті-решт, 
інфляцію і подолати найбільш негативні її соціаль-
но-економічні наслідки.

Увесь комплекс заходів щодо боротьби з інфля-
цією і її наслідками, який і складає, власне, антиін-
фляційну політику держави, у незалежній Україні 
можна поділити на кілька етапів.

Перший етап – антиінфляційної політики по-
чався на початку 1990х років, він продовжувався 
з 1991 по кінець 1993 року. Його суть зводилась до 
спроб в умовах реформування економіки підняти 
виробництво і наповнити ринок товарами. Але за 

обмеженості ресурсів і зростання цін через різке 
подорожчання енергоресурсів, всі спроби здійснити 
економічне зростання виявились марними. Інфля-
ція переросла в гіперінфляцію і стала найбільш за-
грозливим явищем в економіці нашої держави. За 
суттю антиінфляційну політику держави на цьому 
етапі можна назвати антиінфляційною тільки умов-
но, насправді вона була про інфляційною [3, c. 18].

Другий етап – формування й реалізації антиін-
фляційної політики починається з кінця 1993 і про-
довжується до вересня 1996 року. На цьому етапі 
антиінфляційна політика в Україні набуває певних 
конкретних ознак. З метою зменшення спекулятив-
них операцій було обмежено відсотки по кредитах 
комерційних банків. Для торговельно-посередницьких 
фірм уведено обмеження націнок, що не повинні бути 
більше 50% від відпускної ціни промисловості. Наве-
дені й інші заходи призвели до суттєвого зменшення 
динаміки зростання цін і дали можливість 2 вересня 
1996 року почати грошову реформу в Україні.

Третій етап – антиінфляційної політики по-
чинається з кінця 1996 і по кінець 1999 року. Він 
характеризується тим, що інфляція в її розмірах 
у ці роки не була ворогом номер один і основний 
акцент в антиінфляційній політиці було зроблено 
на створення умов для виходу з економічної кризи. 
Антиінфляційна політика базувалась на жорстких 
монетарних принципах і це призвело до придушен-
ня інфляції, яка в 1997 році склала 110% [3, c. 19].

Четвертий етап тривав з 2000го до кризи 2008 
року. У 2007 році інфляційні коливання не були 
значними, ситуація дещо погіршилась наприкінці 
2008 року, що було пов’язано із початком кризових 
процесів в світових економіках і в економіці Укра-
їни зокрема. За даними Держкомстату річний по-
казник інфляції у 2007 році становив 16,6 %, а у 
2008, попри прогнози уряду, році він зріс на 5,7% 
і становив 22,3%. Та уже в 2009 році ситуація ста-
білізувалась, а індекс споживчих цін дорівнював 
112,3%, зменшившись на 10% у порівнянні з попе-
реднім показником [2]. 

В монетарному огляді НБУ неодноразово йшло-
ся про те, що врегулювання інфляції монетарними 
методами неможливе, а головною причиною інфля-
ції була невідповідність між темпами зростання 
зарплати і продуктивністю праці. Зрозуміло, що 
необґрунтоване збільшення заробітної плати веде 
до загального збільшення грошової маси в країні. 
В цьому випадку виникає монетарне правило ін-
фляції – «надто велика кількість грошей полює за 
малою кількістю товарів». 

Окрім цього, на зростання інфляції вплинула 
дисконтна політика НБУ. Як відомо, у 2007 році 
було знижено ставку рефінансування з 8,5% до 
8,0%. Це дозволило комерційним банкам збільши-
ти обсяги надання кредитів юридичним і фізичним 
особам. Таким чином, комерційні банки додатково 
емітували готівкові кошти в обіг. 

© Лихограй Д.В., 2014



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 155

2 (02) may 2014

Вище названі фактори вплинули на ріст грошо-
вої маси в країні, так у 2008 році вона зросла на 
199,5 млрд. грн. і становила 515,7 млрд. грн. 

Таблиця 1
Динаміка облікової ставки НБУ та грошової маси 

у 2007-2010 роках [3]
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік

Грошова 
маса, 
млрд. грн.

396,2 515,7 487,5 576,1

Облікова 
ставка, % 
(на кінець 
року)

8,0 12,0 10,25 7,75

Проаналізувавши дані табл.1, можна зробити 
висновок, що найбільш відчутною криза була на-
прикінці 2008 року, про це свідчить економічно не-
обґрунтований ріст грошової маси та радикальні дії 
уряду, спрямовані на подолання зростання інфляції 
в країні. 

При аналізі кризового періоду виявлено, що на 
зростання інфляції в Україні вплинули необґрун-
тований ріст зарплат, зростання грошової маси в 
країні та інфляційні очікування населення.

П'ятий етап антиінфляційної політики почина-
ється після кризовий період і не має закінчених 
хронологічних меж. Він складений з двох напрямів.

Перший – пов’язаний з тим, що однією з ви-
рішальних причин інфляції є емісія грошей, яка у 
свою чергу, викликається, як правило, надмірним 
дефіцитом державного бюджету. Звідси й антиін-
фляційна політика будується переважно на монета-
ристських методах. Вони припускають скорочення 
дефіциту державного бюджету, відмову від прямого 
кредитування уряду на покриття цього дефіциту, 
або зведення такого кредитування до мінімуму, ре-
гулювання грошової маси.

Другий – пов’язаний із спробою регулювати за-
робітну плату і ціни, щоб утримувати їх у рівновазі. 
Антиінфляційна політика передбачала набір різних 
заходів, спрямованих на розвиток виробництва і 
диригування зростанням цін. 

На рубежі нового тисячоліття український уряд 
визначив три основні цілі антиінфляційної політи-
ки, які можна сформулювати так:

– розвиток ринкового механізму, оскільки саме 
ринок здатний найбільш ефективно і швидко від-
новлювати порушений з розвитком інфляційних 
процесів баланс між грошовою і товарною масою;

– проведення глибоко продуманої політики гро-
шового регулювання, здійснюваного насамперед 
центральним банком країни і спрямованої на забез-
печення оптимальної зміни грошової маси;

– скорочення бюджетного дефіциту до рівня, що 
не викликає великомасштабних негативних змін в 
економіці [4, c.18].

Подальший аналіз в роботі направлений на пе-
ревірку виконання поставлених цілей антиінфля-
ційної політики. Огляд макроекономічних показни-
ків української економіки з 2000 року, демонструє 
суперечність проведених заходів із поставленими 
цілями, що простежується з Рис. 1. і Рис. 2.

Починаючи з 2002 року спостерігається пере-
хід української економіки у фазу зростання, чому 
певною мірою сприяла і лібералізація монетарної 
політики НБУ. Як бачимо з графіка за період 2002-
2008 року прослідковується стійка тенденція до 
зростання всіх агрегатів, але протягом всього 2009 
року присутня низхідна динаміка грошової маси, та 

збільшення рівня доларизації у зв’язку з світовою 
фінансовою кризою. У 2009 році рівень агрегату М0 
спостерігався на рівні 157,03 млрд. грн., М1 – 233,75 
млрд. грн., М2 – 484,77 млрд. грн., М3 – 487,30 млрд. 
грн. Політика НБУ, щодо зниження інфляційних 
процесів, призвела до того, що грошова база знову 
почала зростати, за всіма агрегатами [1]. 

У 2013-2014 роках зберігається тренд до зрос-
тання грошової маси, за 2013 рік, згідно даних НБУ, 
ріст грошової маси склав 14.6%, маса грошей в обігу 
сягнула 894.1 млрд. грн. [1].

Однією з особливостей грошової системи нашої 
країни, згідно з даними НБУ, є висока питома вага 
готівки і виокремлення такого структурного еле-
менту грошової маси, як агрегат М0. 

Рис. 2. Динаміка грошового агрегату М0 в Україні
за період 2002-2012 роки*

* виконано автором за джерелами [2], [1].

Треба пам'ятати, що немає більш підступного 
шляху розладнання економіки будь-якої країни, як 
запуск зайвих грошей у сферу обігу. Тільки керу-
ючись цими імперативами, держава має шанси не 
допустити або зупинити інфляцію. Очевидно, що 
здійснення антиінфляційної грошової стратегії під 
силу лише сучасній банківській системі, очолюва-
ній незалежним від виконавчої влади центральним 
банком. 

Ще одною ціллю антиінфляційної політики ви-
значено скорочення дефіциту державного бюджету 
– перевищення витрат уряду над доходами дер-
жави. Він серйозно впливає на інфляційні процеси. 
Тут головні два моменти: сама величина бюджетно-
го дефіциту і методи його покриття. Інфляція роз-
гортається в тому випадку, якщо починається його 
фінансування інфляційними методами. Йдеться на-
самперед про грошову емісію та позики уряду під 
цінні папери та боргові зобов'язання. 

Дефіцит державного бюджету України в 2013 
році становив 64,708 мільярда гривень, що на 21,2% 
більше, ніж у 2012 році [2].

Видатки на обслуговування державного боргу 
становили у 2013 році 24,3 млрд. грн., а загальний 
обсяг витрат на погашення й обслуговування дер-
жавного боргу становив 79,1 млрд. грн., або 23% усіх 
витрат бюджету. В той же час витрати на охорону 

Рис. 2. Наявна грошова маса в обігу України
за період 2002-2012 р.*

* складено автором за джерелами [2], [1].
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здоров'я склали лише 6 млрд. 473 млн. грн.. Зрос-
тання дефіциту державного бюджету провокувало 
інфляцію, яку стримували адміністративними ме-
тодами [1].

Останні зміни інструментів антиінфляційної по-
літики відбулися з приходом нового уряду на по-
чатку 2014 року. Як офіційний крок антиінфляцій-
ної політики продиктований вимогами МФВ в 2014 
році в Україні адаптаційна політика відійшла на 
другий план.

Антиінфляційна політика останніх років наре-
шті показала себе як доволі діюча система. Останні 

два роки спостерігається стабільний стан індексу 
інфляції. В умовах чіткого дотримання планів уря-
ду щодо регулювання інфляційних чинників еконо-
міка України зможе вийти на новий рівень.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки, в 
процесі аналізу досліджено заходи антиінфляційної 
політики в перехідній економіці України, весь комп-
лекс заходів боротьби з інфляцією в Україні поді-
лено на п'ять етапів, сформовано основні цілі анти-
інфляційної політики перехідної економіки, графічно 
проаналізовано монетарні фактори інфляції.
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