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УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ: 
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті висвітлено поняття «міжнародні транспортні коридори» та проаналізовано транзитний потенціал України 
у міжнародних перевезеннях. Розглянуто основні переваги використання міжнародних транспортних коридорів. Виз-
начено проблеми розвитку МТК на території України, а також запропоновано заходи для забезпечення зростання 
ефективності функціонування вітчизняної транспортної системи.
Ключові слова: міжнародний транспортний коридор, транзитний потенціал, транспортна система, міжнародні перевезення.

Постановка проблеми. Система міжнародних 
транспортних коридорів (МТК) сьогодні активно 
розвивається в усьому світі, насамперед у Європі, 
що багато в чому пов’язано з глобалізацією світо-
вої економіки та переміщенням промислових під-
приємств з Європи до Азії та Африки. Україна 
володіє одним з найвищих у Європі транзитним 
рейтингом, має всі можливості для інтенсивно-
го розвитку мережі МТК та отримання від цього 
значного прибутку. Однак на сьогодні ступінь ви-
користання транспортної інфраструктури Укра-
їни ще досить низький.

Розвиток міжнародних транспортних коридо-
рів є сьогодні особливо актуальним для України, 
оскільки сприятиме підвищенню рівня її еко-
номічної незалежності й національної безпеки, 
створенню нових робочих місць, удосконаленню 
національної транспортної мережі за допомогою 
міжнародних фінансових коштів та підвищенні 
конкурентоспроможності на світовому ринку. Від 
рівня розвитку міжнародних транспортних кори-
дорів також залежить ефективність та можли-
вість розвитку економіки країни загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сфера міжнародного транзиту і проблеми роз-
витку МТК виступають предметом значної 
кількості праць вітчизняних і зарубіжних до-
слідників, серед них: О.О. Бакаєв, Т.В. Блудова, 
О.Й. Єдін, М.Г. Іщенко, В.А. Карасев, Ю.В. Коло-
сова, Е.А. Королева, Ю.О. Кутах, В.М. Мірош-
ко, А.М. Новікова, С.І. Пирожков, В.Л. Ревенко, 
А.М. Ткаченко, Ю.М. Цвєтов, Ю.А. Щербанин 
та багато інших. Однак, незважаючи на велику 
кількість розробок, в умовах бурхливого розви-
тку світової економіки та євроінтеграції України, 
питання удосконалення національної транспорт-
ної інфраструктури залишається відкритим та 
актуальним на сьогоднішній день.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
стану розвитку міжнародних транспортних кори-
дорів на території України, визначення сутності 

проблем функціонування МТК, а також розроб-
ка рекомендацій щодо підвищення ефективності 
функціонування вітчизняної транспортної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
МТК – це комплекс наземних і водних тран-
спортних магістралей з відповідною інфраструк-
турою на визначеному напрямку, включаючи 
допоміжні споруди, під’їзні шляхи, прикордонні 
переходи, сервісні пункти, вантажні та пасажир-
ські термінали, обладнання та устаткування ру-
хом, організаційно-технічні заходи, законодавчі 
і нормативні акти, які забезпечують перевезення 
вантажів і пасажирів на рівні, що відповідає ви-
могам Європейського Співтовариства [9, с. 134].

До найбільших переваг міжнародних тран-
спортних коридорів перш за все слід віднести:

– суттєве джерело наповнення Державного 
бюджету, що впливає на національні інтереси в 
економічній сфері, слугують передумовою стало-
го економічного росту та підвищення конкурен-
тоспроможності національної економіки;

– національна безпека країни у соціальній та 
гуманітарній сферах, оскільки МТК дають змогу 
створити нові робочі місця в регіонах, сприяють 
покращенню життєвого рівня населення, ство-
рюють передумову для подолання бідності і над-
мірного майнового розшарування в суспільстві, 
сприяють збереженню та зміцненню демографіч-
ного і трудового потенціалу країни, підвищенню 
рівня соціального захисту людини тощо;

– запровадженням високих європейських 
стандартів як у сфері транспорту, так і в інших 
галузях економіки країни. Країни змушені пере-
ходити на ці стандарти, щоб виступати актив-
ними гравцями ринку міжнародних перевезень. 
МТК можуть бути прикладом для наслідування, 
зокрема, у питаннях дотримання вимог безпеки 
на транспорті, організації перевезень тощо;

– розміщення виробництв поблизу розвиненої 
транспортної мережі, і насамперед МТК, є запору-
кою їхньої конкурентоспроможності на міжнарод-

© Коновал В.В., Маніленко І.О., Коренюк Д.О., 2015
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них ринках. Це пов’язано, перш за все, зі швидкіс-
тю, надійністю постачання товарів споживачам та 
оперативного забезпечення потребою підприємств 
у сировині та комплектуючих [5, с. 152].

Завдяки вигідному географічному положенню 
через територію України проходять найкоротші 
транзитні шляхи, які з’єднують між собою Європу 
та Азію, країни Середземноморського регіону та 
країни Скандинавії. Також варто відзначити, що 
велику роль відіграє і вихід України до Чорного 
та Азовського морів, наявність розгалуженої ме-
режі залізниць та автомобільних доріг, незамер-
заючих морських портів. Як відомо, за довжиною 
магістральних трубопроводів, які проходять на-
шою територією, країна посідає 5-те місце в світі, 
після Канади, Росії, США та КНР [4, с. 56]. 

Територією України проходять чотири транс 
європейських транспортних коридори № 3, 5, 7, 9,  
коридори Організації співробітництва залізниць 
(ОСЗ) № 3, 4, 5, 7, 8, 10 транспортний коридор 
Європа-Азія (ТРАСЕКА) та коридор Балтійське-
Чорне море [3, с. 383]. 

МТК забезпечують доставку вантажів в міні-
мальні терміни та найкоротшими шляхами, а та-
кож перевалку та обробку вантажів з одного тран-
спорту на інший. Через територію України щороку 
проходить до 59 млн. т транзитних вантажів (вклю-
чаючи нафту, газ і аміак). Експертна оцінка потен-
ційних можливостей нашої країни становить 220 
млн. т транзитних вантажів [5, с. 153].

Для транзитного потенціалу України є важ-
ливою паромна переправа Іллічівськ – Варна 
(Болгарія). Переправа через Дунай, між Орлів-
кою (Україна) та Ісакіа (Румунія) перебуває на 
стадії проектної розробки. 

Важливим є те, що з позиції створення і функ-
ціонування міжнародних транспортних коридорів 
на Євразійському континенті, за оцінками англій-
ського інституту Rendall, Україна має найвищий 
коефіцієнт транзитності – 3,11. Транзитний рей-
тинг території тієї або іншої країни враховує роз-
виненість розміщених у ній транспортних систем 
і мереж, а також рівень і стан їх інфраструкту-
ри. Тому вигідне географічне положення України, 
її потужна транспортна система та інфраструк-
тура, наявність наукового й освітнього середови-
ща робить нашу країну потенційно привабливою 
для залучення інвестицій в систему міжнародних 
транспортних коридорів [10, с. 221].

Слід зазначити, що високий коефіцієнт тран-
зитності в усьому світі розглядається як стабіль-
не джерело надходжень до державного бюджету. 
Тому неважко уявити якою може бути прибутко-
вість частини міжнародних транспортних кори-
дорів, що проходять територією України, якщо 
взяти до уваги те, що Польща з коефіцієнтом 
транзитності 2,72 щороку отримує від транзиту 
вантажів через свою територію доходи на суму 
3,2-3,7 млрд. дол.

В Україні формуванню національної мережі 
міжнародних транспортних коридорів надається 
статус державної політики. Україна бере актив-
ну участь у роботі Європейських міжнародних 
нарад з питань розвитку транспорту, вона при-
єдналася до основних європейських конвенцій та 
угод з цих питань, у тому числі щодо створення 
міжнародних транспортних коридорів [8, с. 254].

Створення транспортних коридорів і вхо-
дження їх у міжнародну транспортну систему 
є загальнодержавним пріоритетом у розвитку 
транспортно-дорожнього комплексу. Тому, для 
вирішення проблем у транспортній галузі урядом 
України розроблена «Концепція розвитку тран-
спортно-дорожнього комплексу (ТДК) України 
на середньостроковий період та до 2020 року». 
Концепція передбачає два варіанти будівництва 
транспортних коридорів на території України:

– реконструкція та модернізація існуючої ме-
режі;

– побудова нової транспортної мережі з по-
вним комплексом інфраструктури відповідно до 
міжнародних стандартів [6].

Проте варто зазначити, що міжнародні тран-
спортні коридори в Україні розвиваються досить 
повільними темпами, через що країна втрачає 
свою найбільшу конкурентну перевагу – геополі-
тичне положення та можливість підвищити влас-
ний транзитний потенціал. Основними чинника-
ми, що стримують розвиток мережі міжнародних 
транспортних коридорів на території України, є 
високий рівень зносу основних фондів на всіх ви-
дах транспорту, недостатній рівень фінансування 
розвитку транспорту і транспортної інфраструк-
тури, низький рівень транспортно-логістичного 
сервісу при організації перевезень, митне зако-
нодавство, яке ускладнює процедури перевірки 
і документообігу експортно-імпортних вантажо-
перевезень, недостатній розвиток інформаційної 
інфраструктури забезпечення вантажоперевезень.

Певну перешкоду реконструкції транспортних 
коридорів створює те, що в Україні немає єдиної 
системи організації та управління міжнародними 
перевезеннями автомобільним транспортом, а всі 
складові такої системи – автопідприємства, тран-
спортна експедиція, комплекси автодорожнього 
сервісу, виробничі вузли міжнародного зв'язку – 
розпорошені по різних відомствах і функціонують 
без додержання єдиної стратегії розвитку. Це уне-
можливлює концентрацію інвестицій і здійснення 
єдиної державної політики щодо розвитку між-
народних перевезень і автодорожнього сервісу по 
міжнародних транспортних коридорах.

Важливо відзначити і те, що, незважаючи на 
відповідність загалом кількісних характеристик 
транспортної системи нашої країни міжнародним 
стандартам, спостерігається значне відставання 
вітчизняної транспортної мережі за якісними ха-
рактеристиками – швидкістю, збереженням ван-
тажу, рівнем обслуговування на кордоні, сервісом 
на дорогах, інформаційним забезпеченням. Зокре-
ма відповідно до європейських норм інтенсивність 
автомобільного потоку в міжнародному коридорі 
має становити не менше 20 тис. машин на добу, а мі-
німальна швидкість автотранспорту – 120 км/год. 
Для залізничного транспорту мінімальна швидкість 
руху не може бути нижчою від 120–140 км /год. 
Однак недостатній рівень якості експлуатаційних 
характеристик залізничних колій на території 
України негативно впливає на швидкість руху. 
Також спостерігається дефіцит рухомого складу 
залізничного транспорту: при середньому нор-
мативі експлуатації вантажних вагонів 22 роки, 
Укрзалізниця продовжує експлуатацію на межі 
можливого. Відпрацювали нормативний термін, 
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але продовжують експлуатуватися 54% вантаж-
них електровозів і 71% пасажирських, 27% магі-
стральних і 42% маневрових тепловозів, 43% пар-
ку електропоїздів постійного і змінного струму 
і 46% дизель-поїздів. Що стосується вантажних 
вагонів, то їх зношеність уже перевищує 80%, а 
дефіцит становить 8,8 тисяч одиниць [7, с. 13].

Однією з проблем розвитку автомобільних 
шляхів України є надзвичайна капіталомісткість 
їх будівництва. Для порівняння, середня вартість 
прокладання 1 км дороги в Україні становить 
25-30 млн. грн. Водночас 1 км дороги «Скандина-
вія» (від Гельсінкі до границі з Росією) обійшовся 
в середньому в 53,4 млн., а середня ціна будівни-
цтва 1 км чотирирядного шосе у Франції зазви-
чай не перевищує 3 млн. дол. [1, с. 112].

Вузьким місцем у розвитку національних між-
народних транспортних коридорів в Україні є 
прикордонні пункти пропуску, що пояснюється 
нерозвиненістю прикордонної інфраструктури на 
північних і східних кордонах України, безвідпо-
відальністю контролюючих органів за затримку 
вантажів на кордоні, недоліками технологій, від-
сутністю електронного документообігу тощо. Нор-
ми для транспортних кордонів включають вимоги 
перетинати державний кордон автобусами і лег-
ковими авто за 15, потягами – за 20, а вантажів-
ками – за 60 хв. Однак сьогодні, на жаль, жодна із 
цих умов в Україні не виконується [2, с. 18].

Головною проблемою розвитку міжнародних 
транспортних коридорів залишаються відсутність 
і неспроможність залучення інвестицій. Потреба в 
інвестиціях для реконструкції міжнародних тран-
спортних коридорів оцінюється в 100 млрд. грн. 
В Україні не створено належних умов для залу-
чення іноземних інвесторів, без допомоги яких не-
можливо вирішувати таку глобальну проблему [6].

Зростання інвестицій до транспортної складо-
вої економіки України призведе до росту об’ємів 
вантажоперевезень. У такій ситуації державна під-
тримка транспорту набуває стратегічного значення.

Також, важливе значення для розвитку міжна-
родних транспортних коридорів має їх надійне та 
стабільне інформаційне забезпечення на базі сучас-
них засобів зв'язку і комп'ютерної техніки у без-
посередньому поєднанні з системою міжнародного 
зв'язку, міжнародними транспортними органами.

Потребують вирішення питання підготовки й 
перепідготовки спеціалістів з міжнародних пере-
везень, автодорожнього сервісу, інформаційного, 
правового, юридичного, економічного забезпечен-
ня системи міжнародних транспортних зв'язків.

Як наслідок, транспортна система України не 
готова забезпечити міжнародні перевезення у 
повних обсягах. 

Для забезпечення зростання ефективності 
функціонування вітчизняної транспортної системи, 
підвищення якості транспортних послуг необхідно:

– реалізувати заходи, спрямовані на подаль-
ше інтегрування транспортної системи України 
в європейську та світову на засадах прискореної 
адаптації вітчизняного законодавства до євро-
пейських норм та стандартів, впровадження нор-
мативних актів, які відповідають положенням та 
вимогам міжнародних угод, розвитку експорту 
транспортних послуг, що сприятиме ефективній 
реалізації транзитного потенціалу України;

– здійснити підготовку та прийняття необхід-
них нормативно-правових актів для залучення 
інвестицій на умовах державно-приватного парт-
нерства, зокрема концесій, удосконалити меха-
нізми лізингу транспортних засобів;

– удосконалити державну систему забезпечен-
ня безпеки на транспорті та формування системи 
державного нагляду за безпекою руху, підконтр-
ольної центральному органу виконавчої влади з 
питань транспорту та зв'язку, з метою розмежу-
вання функцій управління діяльністю та контролю;

– створити законодавчо закріплені умови, що 
стимулюють інвестування в об’єкти транспортної 
інфраструктури (шляхи сполучення, термінали, 
порти, аеропорти, мости);

– створити умови для стійкої економічної та 
технологічної інтеграції транспортного комплек-
су з основними вантажовідправниками, що може 
здійснюватися за рахунок інвестування підпри-
ємств секторів вітчизняної економіки, які спожи-
вають транспортні послуги, у розвиток останніх;

– розширити масштаби використання електро-
нних документів у сфері вантажного транспорту 
та супроводу транспортних засобів шляхом впро-
вадження систем супутникової радіонавігації;

– налагодити ефективну співпрацю на регі-
ональному рівні державних органів управління 
транспортними галузями з місцевими органами 
влади і приватним сектором з метою визначен-
ня оптимальних місць розташування складських 
приміщень мережі стратегічних логістичних цен-
трів поблизу транспортних вузлів;

– здійснити розбудову і модернізацію тран-
спортної, складської інфраструктури, вантажних 
терміналів, перш за все контейнерних у мор-
ських портах, створити сприятливі технічні, пра-
вові, організаційні і фінансово-економічні умови 
розвитку інтермодальних перевезень, стратегіч-
ну мережу інтермодальних перевантажувальних 
пунктів, визначити інтермодальні контейнерні і 
контрейлерні маршрути у рамках МТК;

– розширити участь національних перевізників 
у міжнародних проектах щодо розбудови централь-
ної осі Пан’європейської транспортної мережі;

– спираючись на Новий податковий кодекс, зо-
крема щодо амортизаційної політики, забезпечити 
пришвидшене оновлення активної частини осно-
вних виробничих фондів транспортних галузей, в 
тому числі активніше застосовувати виправдані 
нелінійні схеми нарахування амортизації.

Виходячи з проведеного дослідження, перспек-
тивними напрямами розвитку транзитних можли-
востей України ми можемо вважати: будівництво 
великих автомагістралей (в Україні ця мережа 
розвинена недостатньо як я кількісному, так і якіс-
ному значеннях). Крім значного поліпшення всіх 
технічних характеристик проходження вантажу 
і пасажиропотоків, це дасть можливість створити 
десятки тисяч робочих місць, збільшити щорічний 
прибуток від транзиту вантажів; пожвавити еко-
номічну активність прилеглих до магістралей те-
риторій; поширення так званих інтермодальних 
(багатовидових) перевезень, коли доставка ван-
тажів різними видами транспорту формується в 
єдиний раціонально організований ланцюг, що до-
ставляє замовнику вантаж з мінімальними витра-
тами за принципами «від дверей – до дверей» і 
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«точно в строк»; створення системи міжнародних 
транспортних коридорів, яка включає мережу ін-
формаційно управлінських центрів, що забезпечу-
ють раціональну і безперервну доставку вантажів; 
впровадження швидкісного руху. Сучасний пріо-
ритет розвитку швидкісного руху на залізничному 
транспорті України охоплює виключно пасажир-
ський рух, був спрямований на проведення чем-
піонату Євро 2012 та обмежений формуванням 
національного швидкісного пасажирського тран-
спортного коридору від Львова до Донецька через 
Київ, це майже 1300 км з відгалуженням на Хар-
ків і в перспективі на Дніпропетровськ. У той же 
час особливу увагу необхідно приділяти розвитку 
швидкісного руху до більшості обласних центрів 
України та впровадженню вантажного руху, який 
дозволить не тільки утримати, але і збільшити 
транзитні потоки територією України. Швидкіс-
ний вантажний рух передбачає значне збільшен-
ня маршрутної швидкості при перевезеннях кон-
тейнерів, контрейлерів, швидкопсувних і особливо 
цінних вантажів за рахунок ряду технічних, техно-
логічних і організаційних заходів [5, с. 154]. 

Висновки з проведеного дослідження. Вигід-
не географічне положення України на перехресті 
торгових шляхів надає можливості нашій краї-
ні за короткий час перетворитись у стратегічно 
важливого партнера для всіх країн – суб’єктів 
міжнародного торгово-економічного співробітни-
цтва. Якщо мережа міжнародних транспортних 
коридорів в Україні буде відповідати міжнарод-
ним вимогам, то це дасть змогу збільшити обся-
ги вантажопотоків по всіх основних коридорах, 
що проходять її територією. Інтеграція України 
через міжнародні транспортні коридори в між-
народне співтовариство дасть нашій країні та її 
регіонам підґрунтя динамічного розвитку еконо-
міки, створить умови підвищення якості та ефек-
тивності зовнішньоекономічних зв’язків країни, 
посилить ефективність використання транзит-
ного потенціалу, а також поліпшить соціально-
економічне положення в регіонах. Таким чином, 
удосконалення організації міжнародних тран-
спортних перевезень на мережі міжнародних 
транспортних коридорів є актуальним і потребує 
подальших наукових досліджень.
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Аннотация
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FORMING AND FEATURES OF CREDIT POLITICS BANKS OF UKRAINE 

The article explains the purpose of the bank's interest rate policy, its components, basic principles and prerequisites for 
the formation. Defined internal and external factors that affect the amount of interest rates on credit and deposits. Are 
specified interest rate risk management techniques that should be determined in the interest of financial institutions and 
policies contribute to minimize them. A method to minimize interest rate risk. The possibility of optimization interest policy 
of banks by banking supervisory approaches to the control of the parameters of interest policy banks.
Keywords: interest rate policy, rate, interest rate risk, interest rate, discount rate.

Background. In the conditions of market econo-
my, when development of bank sector takes place 
under act of hard competition, banks for providing 
of the development not only carry out traditional 
bank transactions, as opening of deposits, realiza-
tion of calculations, but also substantially extend 
the line of bank services both for corporate cli-
ents and for a population. Presently credit orga-
nizations are one of leading partisipants of market 
of currency and fund market, offer to the clients 
the various types of absolutely new bank products, 
that constantly broaden in connection with devel-
opment of innovative technologies. For the rea-
sonable, rational and effective use of all elements 
of credit mechanism corresponding credit politics 
must be developed banks, so as from it mainly suc-
cessful activity of all bank depends on the whole 
and it further development.

The permanent providing of optimal level of 
credit risk with the simultaneous achievement of 
planned level of income from credit investment 
in the conditions of instability of environment re-
quires an input in the banks of scientifically rea-
sonable credit politics that is based on authenticity 
of data of analysis of current situation and possible 
ways of her development in the future, possibil-

ities of bank operatively to react on the change 
of various factors that influence to the market of 
credit services. Objective necessity of creation of 
the adequate systems of analytical support and 
ground of administrative decisions in the field of 
development of credit politics, their perfection and 
adaptation to the necessities of modern bank de-
termine actuality of this research. 

Analysis of the last researches and publications. 
Research of questions of percent politics many 
home and foreign scientists engaged in. There are 
J. Tailor, V. Stelmakh, O. Bulavka, L. Batrakova 
and other. But for today a lot of aspects percent 
politics remain investigational not enough. There is 
a requirement of the further study of forming of 
percent politics.

Results. Correct organization of process of the 
bank crediting, development of effective and flex-
ible control system by a credit operations is basis 
of financial stability and market firmness of bank 
institutions. To provide the management of bank, 
effective use credit activity credit potential is given 
by possibility credit politics of bank. In the wide 
understanding of concept "credit politics" it follows 
to determine as a complex of measures and actions 
that come true by banks in the field of crediting 

© Marinyuk L.V., 2015
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with the aim of decision of strategic tasks on basis 
micro – and macroeconomic factors. In the narrow 
understanding credit politics of bank can be deter-
mine as a document that has confidential character 
and containes the list of rules from the conduct of 
credit matter of bank, that is executed during one 
year, and then looked over by a credit committee 
[11]. The Russian scientist of sphere of crediting 
G. S. Panova interprets it as "credit politics is the 
politics related to motion of credit (bringing in and 
placing) [12]. T. V. Mayorova marks that «essense of 
credit politics of bank consist inproviding of safe-
ty, reability and profitability of credit operations 
[8]. I. Gytsal investigating the credit mechanism of 
the Ukrainian banking system considers that "cred-
it politics shows the system organizationally – ad-
ministrative measures of providing of activity on 
delivery of credit with determination of functions 
and actions of workers of bank, accountable for re-
alization credit operations [6]. Uniting higher said it 
is possible to summarize, that credit politics of bank 
is strategy and tactics of bank in relation to bring-
ing in of money and aspiration of them on crediting 
of clients of bank. It is for today well-proven that 
credit politics is philosophy of bank business, where 
bank procedure is clearly certain from delivery of 
credits and their accompaniment to redemption a 
borrower. It is a basic document for a bank at a 
credit portfolio construction. Credit politics of strat-
egy and tactics of bank inrelation to organization of 
process of crediting. That is, credit politics deter-
mines basic directions of credit process, priorities, 
principles and aims of certain bank at the credit 
market is strategy of credit activity of bank, and 
envisages applications of concrete financial and oth-
er instruments that is used in the process of real-
ization of credit agreements – tactician of bank in 
relation to organization of process of crediting [3]. 
In modern terms it is not envisaged single credit 
politics for all banking system. At it development 
it is needed to take into account obligatory sings, 
what inherent only for it:

– credit politics is developed by every bank in-
dependently, it must answer the features of activ-
ity and has individual approach;

– it is based on the results of analysis of factors 
of branch, regional, microeconomic and macroeco-
nomic character;

– takes into account subjective parties func-
tioning in accordance with general market strat-
egy, that are basic of organization of activity of 
every separate bank.

All deviations from the rules of credit politics 
must be documented and have expectional charac-
ter. But at the same time positions that argue credit 
politics must be flexible to the changes in economic, 
political and social spheres. The primary objective 
of development of effective credit politicsis control 
above risks during the affectiv Turlenko K.Ye.

Credit risk management in banking 83 e 
placing of credit resources for the receipt of max-
imal income from credit operations. In a modern 
bank market, forming of credit politics depends on 
the row of factors that can be divided into inter-
nal and external. If external factors are related to 
deepening of world financial crisis, by an economic 

and political situation in a country, by an interbank 
competitions, then internal factors are related to re-
liability of bank, his firmness, competitiveness. Ev-
ery bank determines own credit politics, analysing 
all great number of internal and external factors 
and risks that influence on his effective activity. 

To internal factors it is possible to take: orga-
nization of bank work; credit potential of bank; 
stability of deposits; regional and branch specific 
of functioning of bank; risk degree and profit-
ability of bank; price politics; professional pre-
paredness of workers of bank. To external be-
long: monetary policy of NBU; demand is on bank 
credits; general of economy of the state; level of 
fiscal deficit; level of profits of population; able to 
consume bank services; rate of inflation; level of 
bank competition; a standard of prices is on bank 
foods and services. 

It costs to notice, that by internal factors bank 
establishment can lead, and external no, so as they 
are caused by an unforeseeable environment. So, 
credit politics of bank is basis of activity on a man-
agement credits and determines basic moments in 
development of credit relationships with one side, 
and functioning of credit mechanism from other. In 
accordance with the substantive provisions of cred-
it politics a bank carries out the process of crediting 
within the limits of present for it credit resources 
and answers all property and personal funds be-
fore the clients of bank. Totality of the personal, 
attracted and adopted financial funds of bank un-
derstands under the credit resources of bank, that 
are credit activity [ВОВК]. Credit potential of bank 
is determined by totality of all present money of 
bank that are on it order. So, than greater bits and 
pieces on bank accounts – the higher possibilities 
of bank at the market of crediting. To the basic 
factors that influence influence on the increase of 
credit potential of banks take:

– it is a size of property asset of bank;
– it is a general size and structure of the at-

tracted money;
– it is a level of the obligatory backlogs set by 

the National bank of Ukraine;
– the mode of using obligatory backlogs is for 

support of current liquidity of bank;
– it is a structure of assets and obligations 

of bank;
– it is a type of credit foods;
– it is an image of bank and others like that.
Embodiment of credit politics of bank is credit 

brief-case. Exactly a volume and quality of credit 
brief-case represent the degree of realization of 
credit politics of bank, that is an inalienable con-
stituent it general strategy of development. 

In the process of development of credit politics 
of bank one of major moments there is the correct 
raising of aims that determine quantitative and 
quality descriptions of process of crediting, esti-
mation of level of their achievement. At forming 
of credit politics bank institutions put before itself 
the row of tasks, such as:

– it is providing of gradual increase of credit 
brief-case;

– it is providing of profitability of credit brief-
case with the minimum level of risks;

– it is providing of grant of quality credits;
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– it is maintenance of optimal betweenness 
by credits, deposits, obligations and property asset 
of bank;

– it is providing of the optimal use of credit 
resources;

– it is implementation of all requirements of 
the National bank of Ukraine in relation to the 
volumes of crediting;

– it is providing of financial firmness of com-
mercial bank in the process of realization of credit 
activity and other.

From the above-mentioned evidently, that aims 
of credit politics are in organic intercommunica-
tion with the general and strategic aims of bank 
politics. Also it costs to mark that on credit poli-
tics of banks requirements of the National bank of 
Ukraine have considerable influence. For – first, 
without the receipt of license to realizations of 
bank transactions impossible work of any bank;-
for – second, for home banks important is a lev-
el of registration rate of NBU, that is formed on 
the base of grant of loans a central bank to cred-
it establishment that ran into financial pressures; 
for – third, introduction of politics of obligatory 
backlogs is one of instruments that is actively used 
by the National bank of Ukraine for control after 
activity of banks and them by credit politics [5]. 

Planning of aims of credit politics can come true 
by banks both on a current year and on a long-term 
prospect. But presently, in the conditions of finan-
cial – economical instability in the country of plan-
ning of credit politics comes true only on short place, 
and far rarer on two or three years. Credit politics 
of bank has the functional settings. As an inalienable 
constituent of bank politics it executes public and 
specific functions. Public functions are basis of cred-
it politics of banks. To the public functions belong 
supervisory function that issent to the estimation 
of credit risk and his minimization; stimulant func-
tion that shows up in satisfaction of necessities of 
the state and bank clients in credit resources; com-
mercial function that is determined in the having a 
special purpose orientation of bank on the receipt of 
income. The specific functions of credit politics can 
be classified as: optimization of bank credit foods 
and credit brief-case of bank, providing of combina-
tion of interests of different creditors and borrowers 
and forming of the system of aims of management 
of bank credit activity. The all above-mentioned is 
the inalienable constituents of mechanism of forming 
of credit politics of bank.

It costs to mark that a mechanism of forming of 
credit politicsis totality of actions and organization-
ally-economic receptions, instruments of influence, 
by means of that the process of crediting is put in an 
operation [7]. It basic elements can be: aim of credit 
activity of bank, idest forming of tactics and strategy 
of crediting; forming of credit politics and principles 
of organization of credit activity; factors that deter-
mine credit politics of bank; descriptions of credit 
activity set by a legislation. Exactly credit politics 
determines procedures, parameters, standards that 
is followed by the workers of bank from a grant, 
registration and accompaniment credits. Responsi-
bility for development of credit politics and devel-
opment of mechanism of it activity depends upon 
the credit committee of bank, that becomes firmly 

established the rule of bank and formed in the spe-
cial document Statute about credit politics of bank. 
In practice credit policy in banks is mainly pursued 
a by the credit department of bank, in fact success 
of credit activity depends exactly on it effective 
work. Bank credit politics determines terms, after 
that a bank can conduct delivery of credits, expo-
sition of plenary powers of senior officials of bank, 
criteria of priority of consideration of requests on 
registration of credits, set limits of interest rate 
sand mechanisms of their forming, description 
of forming of credit business.

Credit politics of bank can be careful, moder-
ate and aggressive. If part of credits in the general 
volume of assets of bank does not exceed 30 per-
cents a bank follows careful credit politics. Careful 
credit politics is inherent to the accrued banks or 
banks that does not have an experience crediting. 
At moderate credit politics part of credits in the 
general volume of assets presents within the limits 
of 30-50 percents. Such credit politics is inherent to 
the reliable and stable banks that have sufficient 
experience in crediting. The aggressive is determine 
credit politics then, when part of credits in the gen-
eral volume of assets of bank exceeds 50 percents 
for it inherent high level of credit risk. 

Forming of credit politics can be divided into a 
few stages:

– it is forming of aims of crediting;
– it is development of standards of crediting;
– it is development of initial documents of 

credit politics (credit agreemants, agreemants 
mortgages, guarantees and others like that). 

To the elements of credit politics take clas-
sification of bank credits, principles of the bank 
crediting, methods of crediting and form of cred-
it accounts, solvency of borrowers and methods of 
it determination, form and types of providing of 
return of bank accommodations, principles and re-
quirements to entering into the credit contracts of 
bank with borrowers,basic principles and legal as-
pects of crediting of market economy and popula-
tion [2]. Evidently, that bank principles of crediting 
are the basic element of credit politics, so as exactly 
they determine essence and maintenance of credit, 
requirement of laws of economy in relation to the 
sphere of crediting. Thus, the methods of crediting 
determine the type of loan account, methods of set-
tlement of possible credit debt, form and order of 
realization of monitoring after the having aspecial 
purpose use of money and timely them giving back 
[4]. In practice of modern banks of Ukraine, (OC 
"Ukreximbank", PJS "BANK CREDIT DNEPR" and 
other) two most widespread methods of crediting 
are used. Value first consists in individual approach 
in relation to the grant of loans, that is, money is 
given on satisfaction of certain having a special 
purpose necessities. Such method is used at delivery 
of credits on a certain term that in is good time set. 
After other method of crediting, loan given within 
the limits of the limit of crediting, that is used by 
a borrower after anecessity, fixed in advance, that 
is a bank gives a credit line to the client. This form 
of extension of bank credit is given out to the cli-
ents with the proof financial state. The analysis of 
crediting of modern banks testifies that the choice 
of type of providing of return of credit depends on 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ12

4 (07), листопад 2015

such factors, as complication of process of verifica-
tion of solvency of clients and guarantors, taking in 
the pledge of non-liquid property and other. Exact-
ly necessity of providing of return of credits and 
force modern banks to call to such form of crediting 
as a mortgage. For today a mortgage is the most 
popular form of providing of obligations after loans.

In a strategic gaze credit politics includes for 
itself priorities,principles and aims of separate 
bank at the credit market, and in a tactical gaze 
is a tool that is used for realization of aims during 
realization of credit agreements, regulation of or-
ganization of credit process. At the beginning of 
realization of credit politics it is needed to define 
possibility of credit department of bank from all 
work assignments in credit industry, such as ana-
lytical, technical and evaluation. The technical con-
stituent of potential of credit department envisages 
the stowage of instructions in relation to crediting. 
It is thus needed to take into account position of the 
National bank of Ukraine and current legislation. 
Development of typiforms of credit agreements, 
establishment of debt limitations enters here. The 
scopes of credit risk are here determined at the 
analysis of statistical data. Evaluation part of po-
tential of department of crediting envisages the es-
timation of credit requests and entering into credit 
contracts. The analysis of reputation of potential 
borrower enters here, his solvency on the basis of 
financial statements for the certain span of time, 
presence of property asset for a client,determination 
of current status of economy and industry of econ-
omy where a client belongs, provision of borrower 
mortgage property. The workers of this area must 
define the possible level of risk at the conclusion of 
credit treaty. Set also, what influence this agreeing 
will carry to the already existent credit brief-case 
of bank. On this stage an interest rate is set after 
a loan. The analytical constituent of credit depart-
ment of bank determines the credit monitoring and 
conduct of credit businesses. Here workers watch 
after the having a special purpose use of the given 
out credit, analyse changes in the financial state of 
borrower and carry out control for ensuring a cred-
it. The analysis of structure of credit brief-case of 
home banks gives an opportunity to do generaliza-
tion, that physical and legal persons come forward 
as objects of crediting; bank institutions carry out 
delivery as short-term so long-term credits; for pe-
riod 2010-2012 part of the credits given in agricul-
ture grew; allocation of credit resources after the 
regions of Ukraine is very uneven. As basic types of 
the got providing monetary resources come forward 
at crediting of legal and natural persons, mortgage 
of the real estate and other liquid assets, bail of 
physical and legal persons. The analysis of activity 
of home bank activity estifies that without regard 
to the sufficient level of credit market development 
in Ukraine, there is relative imperfection of mecha-
nism of realization of credit politics, that is caused, 
first of all, insufficien legal and skilled providing. 
It is well-proven that often enough banks pursue 
a risky enough credit policy, from what the sepa-
rate from them test a financial crash, insufficient 
attention is spared to the estimation of solvency of 
borrowers on the stage of allotting credit. Mainly, 
reason of bankruptcy of banks are failures to re-

turn of the given out credits, their incomplete or ill-
timed return. It confirms the necessity of increase 
of efficiency of development of credit politics due to 
to prevention of credit risks. The ways of improve-
ment of credit activity of banks can be improve-
ments of realization of credit estimation of poten-
tial borrower; input of new types of bank foods for 
legal entities, such as a revolver and book account 
crediting; an input of crediting is on building up 
own business (crediting of start-up capital); stimu-
lation of potential clients for the receipt of credits 
by introduction of differentiation of level of inter-
est ratein relation to every separately; perfection 
of work is inrelation to the estimation of business 
reputation of client; insurance of responsibility of 
borrower is an element of non redemption of credit; 
receipt a bank international credit rating. Creation 
of rational strategy of realization of effective credit 
politics of bank is possible due to combination of 
efforts of a few subdivisions of bank, in fact imple-
mentation of spectrum of bank transactions needs 
the monetary resources of clients, their distribution 
after terms, sums and profitability,establishment 
of corresponding interest rates on every group of 
monetary resources of clients. 

Conclusions. From study undertaken a high-
er evidently, that organization of credit activity 
of bank is determined by the clearly worked out 
credit politics. Successful organization of process of 
delivery of bank credits, development of flexible 
and effective control system by credit operations, 
comes operations, forward as basis of financial and 
economical stability and market firmness and mar-
ket firmness of home banks. The financial results of 
bank establishment depend on it successful realiza-
tion. Credit politics of bank examines and explains 
the row of key tasks and aims of activity of modern 
bank segment, determines clear methods, methods 
andreceptions of realization in order bank segment, 
determines clear methods, methods andreceptions 
of realization in order that credit operations wer-
emaximally profitable, the acceptable level of risks 
of bankactivity sets in the field of crediting. It is to 
one of major instruments of achievement of stra-
tegicaims of bank. That is why further research of 
intercommunication of bank credit politics is need-
ed with the monetary policy of the state, depos-
it politics of other financial institutions, tactics and 
marketing strategy, development and application 
in practice of politics of crediting in the conditions 
of stable socio-economic development and during 
instability. Credit politics is a document, where all 
procedure is clearly certain on registration, delivery 
and accompaniment of credits of banks. During de-
velopment of credit politics banks must determine 
priorities in relation to forming a credit to the brief-
case, investigating directions of his diversification. 
Credit politics becomes basis for all process of cred-
iting, determines his parameters and features. The 
permanent providing of acceptable level of credit 
risk with the simultaneous achievement of planned 
level of profit from the borrowed investments in the 
conditions of unstable environment requires applica-
tion in the banks of scientific-reasonable credit pol-
itics that can lean against authenticity and actuality 
of data of analysis of present market situation and 
possible ways of development through some inter-
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val of time, ability of bank in time to react on the 
change of different factors that can influence to the 
market credit service. Taking into account the all 
above-mentioned, with the aim of modernisation 
of credit activity with borrowers it isconsidered in 
the conditions of increase of credit risk anecessity to 
carry out strengthening of requirements inrelation 
to legitimacy of making decision on registration and 
delivery of credits and acceptance of measures on 
their redemption, such as: strengthening of coop-
erations of legaland economic subdivisions of bank 
for the increase of effectiveness of activity on the 
return of account payable; providing from the legal 
point of view of correct registration of credit agree-
ments and agreements of mortgage, to requirethe 
act of the last public accountant verification from 
borrowers; sufficient verification of presence mort-
gage property. Perfection of credit politics of banks 
in not simple terms must envisage following: re-
structuring of banks; increase of stability of banks; 
improvement of quality of credit brief- case;making 
healthy of bank activity; improvement of structure 
of assets of banks; an improvement of bank activity 
is is with the agrarian sector of economy; providing 
of interests of depositors of bank; increase of image 
of bank; strengthening of supervision and motiva-
tions of employees of bank;forming of credit infra-
structure; change of structure of depositand percent 
politics of bank establishment; creation of package 

of regulations, norms and standards is for the im-
provement of activity in the sphere of crediting; 
a prelude of bank is of international bank company. 
In the modern world negative influence comes true 
on the sphere of crediting of factors a row. Firstly, 
sharp deepening of world financial-economical crisis; 
secondly, fiscal deficit; thirdly, swift decline of sol-
vency subjects of menage and others like that. For 
the improvement of sphere of crediting in Ukraine it 
is for today needed to attain internal financial stabil-
ity,realization of effective national tax and industrial 
politics that will give an opportunity to the borrow-
ers to renew the solvency, and to bank institutions 
-to carry out productive investment. Crediting must 
create suitable terms for development of all indus-
tries of national economy of Ukraine. Bank accom-
modations come forward as an important source of 
capital investments, due to what his considerable 
role is distinguished in restructuring of economy 
and investment activity. Thus, correct and effective 
organization of process of credit politics of bank, es-
tablishment of flexible control system on credit op-
erations are basis of financial and economic stability 
of home banks and them market firmness. Credit 
politics of bank sets the circle of key aims and tasks 
of bank activity,determines concrete receptions, 
methods and methods ofher embodiment in life and 
has superimportant influence oneconomic develop-
ment of our country on the whole.
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Аннотация
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

У статті розроблено науково-методичний підхід до оцінки ефективності реалізації податкової політики за екологічною 
складовою. Здійснено оцінювання ефективності податкової політики за екологічною складовою. Обґрунтовано 
необхідність та запропоновано напрямки екологізації податкової політики.
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Постановка проблеми. Результати діяльнос-
ті людини, вплив світової господарської систе-
ми на біосферу, кліматичні зміни та зміни в 
ноосфері останніми роками привертають увагу 
вчених та урядів і викликають занепокоєння 
всього світового суспільства. Необхідність узго-
дження інтересів суб’єктів господарювання та 

біосферних чинників породжує активний по-
шук шляхів та інструментів такого узгоджен-
ня. Одним з таких інструментів є податкова по-
літика, а саме її екологізація.

Методологічні та методичні підходи до еколо-
гізації податкової політики висвітлені в роботах 
таких зарубіжних авторів як Б. Боскет, В. Джа-

гер, А. Корнер, Р. Патюе-
лія, Д. Пірсу, Г. Таллок та 
вітчизняних авторів: О. Ве-
клич, І. Драган, В. Мандзик, 
О. Маслюківська, І. Назар-
кевич, Т. Шульга та ін.

Незважаючи на значну 
кількість наукових напра-
цювань у цьому напрям-
ку, існує низка питань, які 
потребують подальшого 
дослідження, а саме: вдо-
сконалення підходів до 
оцінки ефективності реалі-
зації податкової політики 
за екологічною складовою; 
поглиблення екологізації 
податкової політики.

Постановка завдання. 
Метою дослідження є оці-
нювання ефективності реа-
лізації податкової політики 
за екологічною складовою 
та обґрунтування необхід-
ності поглиблення екологі-
зації податкової політики 
України. 

 Рис. 1. Критерії оцінювання ефективності реалізації податкової політики 
за екологічною складовою

Джерело: розроблено автором

Критерії оцінювання ефективності реалізації податкової 
політики за екологічною складовою: 

збільшення 
надходжень до 

бюджету та цільових 
фондів від природно-
ресурсних платежів

збереження та 
відтворення природно-
ресурсного потенціалу

зменшення екологічно 
небезпечної діяльності

Спрямуванню
даних коштів

на фінансування 
природоохоронної 

діяльності та процесу 
відтворення природних 

ресурсів

зменшенню 
небезпечного 

екологічного тиску
на навколишнє 

природне середовище 
та населення країни

зростанню ресурсо-
та енергоефективності 

економіки країни

що сприятиме:
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження теоретичних підходів до оцінюван-
ня ефективності реалізації податкової політики 
за екологічною складовою [1, с. 273-278] надало 
змогу розробити науково-методичний підхід до 
оцінювання рівня ефективності реалізації подат-
кової політики за екологічною складовою, який 
передбачає: встановлення критеріїв оцінювання 
ефективності реалізації податкової політики за 
екологічною складовою; запровадження системи 
оціночних показників; проведення комплексної 
оцінки за запропонованою системою показни-
ків; визначення умов досягнення ефективності 
реалізації податкової політики за екологічною 
складовою; здійснення оцінювання ефективнос-
ті реалізації податкової політики за екологічною 
складовою за заданих умов. 

Враховуючи існуючі підходи до оцінювання 
ефективності реалізації податкової політики за 
екологічною складовою, пропонується розгля-
дати наступні обов’язкові критерії, у разі вико-
нання яких, податкова політика за екологічною 
складовою буде ефективною (рис. 1).

Система оціночних показників повинна вклю-
чати показники, які нададуть змогу врахувати 
всі вищенаведені нами критерії. До таких показ-
ників відносяться: Еф1і – фіскальний ефект по-
даткової політики і-того року; Е2.1і – обсяг вики-
дів забруднюючих речовин та обсягів утворених 
відходів; Е2.2і – рівень екологічної безпеки країни 
з урахуванням лише ВВП, що створюється у га-
лузях, які впливають на стан природно-ресурс-
ного потенціалу; Е3і – обсяг витрат на охорону 
навколишнього природного середовища. 

Оцінка здійснюється за приростом вказаних 
показників.

Еф1і = ПППі – ПППі-1,                (1)
де Еф1і – фіскальний ефект податкової політи-

ки і-того року;
ПППі (і-1) – надходження природно-ресурсних 

платежів в і-тому році (попередньому році).
Е2.1і = (Взрі – Взрі-1) + (Уві – Уві-1),            (2)

де Е2.1і – показник ефективності податкової 
політики і-того року за екологічною складовою, 
що відображає зменшення обсягів викидів за-
бруднюючих речовин (у тому числі діоксиду вуг-
лецю) та обсягів утворених відходів;

Взрі (зрі-1) – обсяги викидів забруднюючих речо-
вин (у тому числі діоксиду вуглецю) в і-тому році 
(попередньому році);

Уві (ві-1) – обсяги утворених відходів в і-тому 
році (попередньому році).

Е2.2і = (Взі + Вфі + Вді + Віні)/ВВПпрпі – (Взі-1 + Вфі-1 + Вді-1 + Піні -1)/ВВПпрпі-1, 

Е2.2і = (Взі + Вфі + Вді + Віні)/ВВПпрпі – (Взі-1 + Вфі-1 + Вді-1 + Піні -1)/ВВПпрпі-1, 
         (3)

де Е2.2і – показник ефективності податкової по-
літики і-того року за екологічною складовою, що 
відображає динаміку екологічної безпеки країни 
з урахуванням лише ВВП, що створюється у га-
лузях, які впливають на стан природно-ресурс-
ного потенціалу (сільське господарство, добувна 
промисловість, переробна промисловість, вироб-
ництво та розподілення електроенергії, газу та 
води, будівництво, ремонт автомобілів, діяльність 
транспорту та зв’язку);

Взі (зі-1) – витрати на запобігання та ліквідацію 
забруднення навколишнього природного серед-
овища в і-тому році (попередньому році);

Вфі (фі-1) – витрати на збереження природно-
заповідного фонду в і-тому році (попередньому 
році);

Вді (ді-1) – витрати на дослідження та розробки 
у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища в і-тому році (попередньому році);

Віні (іні-1) – витрати на іншу діяльність у сфері 
охорони навколишнього природного середовища 
в і-тому році (попередньому році);

ВВПпрпі (прпі-1) – ВВП, що створюється у галу-
зях, які впливають на стан природно-ресурсно-
го потенціалу (сільське господарство, добувна 
промисловість, переробна промисловість, вироб-
ництво та розподілення електроенергії, газу та 
води, будівництво, ремонт автомобілів, діяльність 
транспорту та зв’язку) [2, с. 117].

Е3і = (Взі – Взі-1) + (Вфі – Вфі-1) + (Вді – Вді-1) + (Віні – Піні-1),
Е3і = (Взі – Взі-1) + (Вфі – Вфі-1) + (Вді – Вді-1) + (Віні – Піні-1),

            (4)

де Е3і – показник ефективності податкової по-
літики і-того року за екологічною складовою, що 
відображає динаміку здійснених витрат на охо-
рону навколишнього природного середовища.

Отже ефективність реалізації податкової 
політики за екологічною складовою може бути 
оцінена завдяки аналізу наступної системи по-
казників:

Еф1і = ПППі – ПППі-1

Е2.1і = (Взрі – Взрі-1) + (Уві – Уві-1)

Е2.2і = (Взі + Вфі + Вді + Віні)/ВВПпрпі –

– (Взі-1 + Вфі-1 + Вді-1 + Піні -1)/ВВПпрпі-

Е3і = (Взі – Взі-1) + (Вфі – Вфі-1) +

+ (Вді – Вді-1) + (Віні – Піні-1)

     (5)

За результатами проведених розрахунків 
отримано наступні дані відносно ефективності 
реалізації податкової політики за екологічною 
складовою в Україні (табл. 1).

Умовами досягнення ефективності реалізації 
податкової політики за екологічною складовою є:

Таблиця 1
Показники ефективності реалізації податкової політики України 

за екологічною складовою, 2004-2013 рр.
Показники 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Еф1і 835,9 1888,4 2733,3 2970,9 5221,7 -367,9 4881,8 9397,2 -98,1 6605,6
Е2.1і 127,02 25,38 27,17 39,87 -9,15 -26,04 13,66 37,77 -4,12 -1,85
Е2.2і -0,002 -0,059 0,017 0,010 -0,019 -0,014 -0,013 0,033 0,077 -0,047
Е3і 262,4 69,1 384,0 604,7 523,3 -225,9 333,5 1018,3 1407,2 296,24

Джерело: розраховано автором у програмі Excel на основі даних [3]
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1) Еф1і > 0

Е2.1і < 0

Е2.2і  > 0

Е3і > 0 

2) Еф1і > 0

Е2.1і < 0

Е2.2і  > 0

Е3і < 0

3) Еф1і < 0

Е2.1і < 0

Е2.2і  > 0 

Е3і > 0
 Виконання першої умови свідчить, що по-

даткова політика є ефективною за екологічною 
складовою. У разі виконання другої умови буде 
спостерігатися тенденція до зменшення витрат 
на охорону навколишнього природного середови-
ща, яка впливатиме на зменшення ефективності 
податкової політики за екологічною складовою у 
майбутньому. Виконання третьої умови свідчить 
про зменшення фіскальної ефективності подат-
кової політики, що з часом негативно вплине на 
рівень ефективності податкової політики. Якщо 
жодна з перелічених трьох умов не виконується, 
то податкова політика є неефективною за еколо-
гічною складовою.

У тому випадку, якщо виконуються наступні 
умови:
4) якщо Еф1і  > 0

Е2.1і > 0

Е2.2і < 0                     

Е3і  > 0, або

якщо Еф1і  > 0

Е2.1і < 0

Е2.2і < 0 

Е3і  > 0, або

якщо Еф1і  > 0

Е2.1і > 0

Е2.2і > 0 

Е3і  > 0, то:

 податкова політика є фіскально спрямованою. 
Незважаючи на збільшення надходжень природ-
но-ресурсних платежів та збільшення обсягів фі-
нансування природоохоронної діяльності, обсяги 
викидів забруднюючих речовин та утворених 
відходів збільшуються, що свідчить про відсут-

ність регулюючої функції природно-ресурсних 
платежів; 
5) якщо Еф1і  > 0

Е2.1і > 0

Е2.2і < 0                      

Е3і < 0, або

якщо Еф1і  > 0

Е2.1і < 0

Е2.2і < 0 

Е3і < 0, або

якщо Еф1і  > 0

Е2.1і > 0

Е2.2і > 0 

Е3і < 0, то: 

 податкова політика спрямована лише на ви-
конання фіскальної функції природно-ресурсних 
платежів. Повна відсутність регулюючої функції, 
що проявляться у збільшенні екологічно небез-
печної діяльності та зменшенні фінансування 
природоохоронних заходів;
6) якщо Еф1і < 0

Е2.1і > 0

Е2.2і < 0 

Е3і > 0, або

якщо Еф1і < 0

Е2.1і < 0

Е2.2і < 0                     

Е3і > 0, або

якщо Еф1і < 0

Е2.1і > 0

Е2.2і > 0 

Е3і > 0, то:

 податкова політика є фіскально неефектив-
ною та неефективною за екологічною складовою. 
Збільшення обсягів фінансування природоохо-
ронних заходів не призводить до покращення 
екологічної ситуації в країні. Зменшення над-
ходжень природно-ресурсних платежів з часом 
призведе і до зменшення обсягів фінансування 
сфери використання природно-ресурсного по-
тенціалу України;
7) якщо Еф1і  < 0

Е2.1і < 0

Е2.2і > 0

Е3і  < 0, або 

якщо Еф1і  < 0

Е2.1і < 0

Е2.2і < 0

Е3і  < 0, або

якщо Еф1і  < 0

Е2.1і > 0

Е2.2і > 0

Е3і  < 0, то:

 

Таблиця 2
Оцінка ефективності реалізації податкової політики України 

за екологічною складовою в Україні, 2004-2013 рр.
Оцінка ефективності 

реалізації податкової політики 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Податкова політика ефективна за еколо-
гічною складовою та: - - - - - - - - + +

- виконано всі обов’язкові критерії ефек-
тивності за екологічною складовою - - - - - - - - - +

- існуюча тенденція до зменшення витрат 
на здійснення охорони навколишнього при-
родного середовища впливатиме на змен-
шення ефективності податкової політики за 
екологічною складовою у майбутньому

- - - - - - - - - -

- існуюча тенденція до зменшення над-
ходжень природно-ресурсних платежів 
до Зведеного бюджету свідчить про змен-
шення фіскальної ефективності податко-
вої політики у сфері використання при-
родно-ресурсного потенціалу

- - - - - - - - + -

Податкова політика неефективна за еко-
логічною складовою, але фіскально спря-
мована

+ + + + + - + + - -

Податкова політика неефективна за еколо-
гічною складовою. Виконується лише фіс-
кальна функція, регулююча функція при-
родно-ресурсних платежів зовсім відсутня

- - - - - - - - - -

Податкова політика фіскально неефективна 
та неефективна за екологічною складовою - - - - - - - - - -

Податкова політика фіскально неефектив-
на та неефективна за екологічною складо-
вою, але виконується регулююча функція 
природно-ресурсних платежів

- - - - - + - - - -

Джерело: розроблено автором за допомогою використання логічних функцій програми Excel; «-» – ні; «+» – так
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податкова політика у сфері використання при-
родно-ресурсного потенціалу є фіскально неефек-
тивною. Зменшення обсягів викидів забруднюючих 
речовин і розміщених відходів та одночасне під-
вищення екологічної безпеки (або виконання од-
нієї з двох умов) свідчить про виконання природ-
но-ресурсними платежами регулюючої функції, 
але зменшення надходжень природно-ресурсних 
платежів до бюджету та обсягів фінансування при-
родоохоронних заходів з часом призведе до неви-
конання регулюючої функції природно-ресурсних 
платежів, та, як наслідок, до фіскальної неефектив-
ності та неефективності за екологічною складовою. 

Використовуючи логічні функції програмного 
забезпечення Excel, отримано наступні резуль-
тати з оцінки рівня ефективності реалізації по-
даткової політики України за екологічною скла-
довою (табл. 2). 

Результати проведеного дослідження свідчать, 
що податкова політика України протягом десяти 
років лише у 2012-2013 рр. була ефективною за еко-
логічною складовою. При цьому у 2012 р. була при-
сутня тенденція до зменшення надходжень при-
родно-ресурсних платежів до Зведеного бюджету. 
У 2013 р. були присутні усі обов’язкові елементи 
ефективності податкової політики за екологіч-
ною складовою у сфері використання природно-
ресурсного потенціалу України. У 2004-2008 рр. 
та 2010-2011 рр. була фіскально спрямованою та 
неефективною за екологічною складовою, що не-
гативно вплинуло на екологічну ситуацію країни. 
У 2009 році природно-ресурсні платежі викону-
вали регулюючу функцію, що сприяло зменшен-
ню викидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, але при цьому зменшили-
ся надходження природно-ресурсних платежів 
до бюджету та зменшилися обсяги фінансування 
природоохоронних заходів. Зменшення фінансу-
вання природоохоронних заходів з часом може 
призвести до погіршення вико-
нання природоохоронних заходів, 
і, як результат, погіршення еколо-
гічної ситуації в країні.

Проведений аналіз ефективнос-
ті реалізації податкової політики 
за екологічною складовою свідчить 
про багато недоліків, серед яких 
неврахування екологічного фак-
тору при формуванні податкової 
політики. Це призводить до: недо-
статніх надходжень природно-ре-
сурсних платежів до бюджету, які 
необхідні для фінансування при-
родоохоронних заходів; відсутності 
стимулів у суб’єктів господарю-
вання впроваджувати ресурсоз-
берігаючі, маловідходні технології; 
збільшення обсягів викидів за-
бруднюючих речовин у навколиш-
нє природне середовище та розмі-
щених відходів; погіршення стану 
екологічної безпеки в країні. Все 
це обумовлює необхідність при-
ділення більшої уваги екологічної 
складової під час формування по-
даткової політики України, а саме 
її екологізації.

Екологізація податкової політики країни пе-
редбачає проведення реформ при формуванні 
податкової політики у сфері використання при-
родно-ресурсного потенціалу. Вдосконалення по-
даткової політики повинно проходити у межах 
екоподаткової реформи, основним напрямком якої 
є перенесення податкового тягаря з податків на 
працю та капітал на податки, пов’язані з викорис-
танням природно-ресурсного потенціалу [4, с. 25].

Вдосконалення податкової політики у сфері 
використання природно-ресурсного потенціалу, 
на наш погляд, повинно спиратися на методоло-
гію стадій природно-продуктової вертикалі. При-
родно-продуктова вертикаль складається з фак-
торів виробництва: природний фактор, труд та 
штучно створені засоби виробництва. Рух при-
родних ресурсів та продуктів їх переробки в цих 
вертикалях здійснюється за допомогою різних 
видів діяльності, спрямованих на виробництво 
та реалізацію кінцевої продукції. Кожна при-
родно-продуктова вертикаль складається з пев-
ної кількості стадій (ланок). На перших стадіях 
здійснюється видобуток та експлуатація природ-
них ресурсів. На подальших стадіях – перероб-
ка, створення продукції, яка отримана на основі 
певного природного ресурсу.

Детальний розгляд та аналіз процесів, які 
відбуваються на кожній стадії природно-про-
дуктової вертикалі, дають змогу оцінити вплив 
кожного фактору та виявити можливість замі-
ни, доповнення одного фактору іншим. Оскільки 
природні ресурси є обмеженими та потребують 
раціонального та ресурсозберігаючого викорис-
тання, тому, в першу чергу, необхідно виявити 
можливості заміни природних ресурсів іншими 
факторами цієї вертикалі, не знижуючи кінце-
вий результат виробленої продукції.

Для того, щоб суб’єкт господарських відносин 
провадив діяльність, спрямовану на зменшен-
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Рис. 2. Природно-продуктова вертикаль 
Джерело: розроблено автором 
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ня використання природних ресурсів та впрова-
дження новітніх технологій, заміну природних 
елементів природно-продуктової вертикалі штуч-
ними, що є більш дорогими, він повинен бути за-
цікавлений у цьому.

Одним з методів стимулювання суб’єкта гос-
подарських відносин здійснювати заміну при-
родних ресурсів іншими факторами природно-
продуктової вертикалі є виважена податкова 
політика. З метою проведення виваженої подат-
кової політики у сфері використання природно-
ресурсного потенціалу пропонуємо всі природно-
продуктові вертикалі умовно поділити на шість 
стадій (рис. 2), на кожній з яких відбуваються 
певні процеси та здійснюється вплив на навко-
лишнє природне середовище. 

Виділення саме шести стадій обумовлено впли-
вом на природно-ресурсний потенціал, а саме:

1) на першій стадії відбувається видобуток 
природних ресурсів, що може призвести до їх 
нераціонального використання;

2) на другій – четвертій стадіях – первинна пе-
реробка, транспортування, виготовлення кінцевої 
продукції та доведення до кінцевого споживача. 
Як наслідок відбувається забруднення навколиш-
нього природного середовища як стаціонарними, 
так і пересувними джерелами забруднення;

3) на п’ятій – шостій стадіях – споживання 
вироблених товарів та утворення відходів з їх 
обов’язковою переробкою або утилізацією.

Перша і четверта стадії пов’язують природ-
ні ресурси з кінцевим споживачем. Друга, третя 
та четверта стадія є проміжними, на яких від-
бувається обробка, транспортування, переробка, 
створення проміжної та кінцевої продукції, збе-
рігання та доставка до кінцевого споживача. 

П’ята та шоста стадії є кінцевими стадіями 
життєвого циклу товару, на яких відбуваєть-
ся споживання вироблених товарів, утворен-
ня відходів за результатами їх споживання з 
обов’язковою переробкою або утилізацією від-
працьованих елементів спожитих товарів. 

Виділення шостої стадії обумовлено склад-
ною екологічною ситуацію, пов’язаною із зрос-
танням не екологічних товарів, споживання яких 
призводить до утворення небезпечних відходів. 
Утворення відходів викликає необхідність їх 
переробки або утилізації, що призведе, на наш 
погляд, до позитивних наслідків як екологічних, 
так і економічних. Екологічні наслідки обумовле-
ні утилізацією небезпечних відходів, розміщення 
яких спричиняє негативний вплив як на навко-
лишнє природне середовище, так і на здоров’я 
населення. Економічні наслідки обумовлені мож-

ливістю отримання корисних елементів від пере-
робки відпрацьованих товарів. 

На жаль, сьогодні при розробці та оцінюван-
ні ефективності реалізації податкової політики 
методичний підхід, заснований на використанні 
природно-продуктової вертикалі, застосовується 
недостатньо. 

Екологізація податкової політики може здій-
снюватися за чотирма напрямами з урахуванням 
стадій природно-продуктової вертикалі:

– зниження податків на капітал та надання 
пільг при застосуванні новітніх технологій буде 
сприяти зацікавленню суб’єктів господарювання 
застосовувати ресурсозберігаючі та екологічно 
безпечні технології (друга – четверта стадії при-
родно-продуктової вертикалі);

– наукове обґрунтування розміру ставок при-
родно-ресурсних платежів та удосконалення 
методики їх розрахунку (перша – шоста стадії 
природно-продуктової вертикалі);

– зміна порядку розподілу між бюджетами 
надходжень від природно-ресурсних платежів, а 
саме: закріплення за місцевими бюджетами від 
70% до 100% таких надходжень, що обумовлено 
необхідністю підвищення рівня екологічної без-
пеки країни та зарубіжним досвідом формування 
місцевих бюджетів. Це сприятиме розширенню 
повноважень місцевих органів влади в природоо-
хоронній діяльності та підвищенню ефективності 
використання таких надходжень (перша – шоста 
стадії природно-продуктової вертикалі);

– запровадження утилізаційного збору в 
межах екологічного податку для неекологічних 
товарів, а також пільг для підприємств, що здій-
снюють збір відпрацьованих неекологічних то-
варів. Це буде сприяти зростанню фінансового 
забезпечення відтворення природно-ресурсного 
потенціалу та розвитку екологічно спрямованих 
видів діяльності (п’ята – шоста стадії природно-
продуктової вертикалі) [5, с. 10].

Висновки з проведеного дослідження. Вива-
жена податкова політика, яка буде залежати від 
стадії природно-продуктової вертикалі, на якій 
вона реалізується, буде сприяти виконанню при-
родно-ресурсними платежами регулюючої функ-
ції. Екологізація податкової політики, її орієнто-
ваність на стадії природно-продуктової вертикалі 
призведе до ресурсозбереження, стимулювання 
розвитку екологічно спрямованих видів діяль-
ності (розвиток підприємств, що використовують 
ресурсозберігаючі, маловідходні технології; здій-
снюють збір, переробку, утилізацію відпрацьова-
них неекологічних товарів), зменшення забруд-
нення навколишнього природного середовища. 
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

За останні роки в Україні намагаються змінити застарілу концепцію управління персоналом. Проте перш ніж змінювати 
концепцію управління персоналом, доцільно створити продуману систему роботи з ним. Тому варто проаналізувати 
сучасні системи управління персоналом в організації як базовий елемент системи управління підприємством та основ-
ний фактор його успішного функціонування в умовах орієнтації економіки України на міжнародні ринкові відносини.
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Постановка проблеми. Управління персоналом 
організації представляє собою свідомий, склад-
ний, багатофакторний процес, що характеризу-
ється специфічними особливостями та закономір-
ностями, системністю та завершеністю. Ось чому 
персоналом треба управляти на основі найваж-
ливіших аспектів теорії і практики менеджмен-
ту. Основними завданнями кожного підприємства, 
незалежно від форми власності, типу підпорядку-
вання, розміру повинно бути забезпечення ефек-
тивної системи управління персоналом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема управління персоналом завжди була пред-
метом дослідження вітчизняних та зарубіжних 
вчених, що належать до різних наукових шкіл. 
Порушену наукову проблематику досліджува-
ли такі відомі вчені, як Ф. Тейлор, А. Маслоу, 
Д. Макґреґор, В. Оучі, В.І. Крамаренко, Г.В. Що-
кін та інші. Деякі аспекти проблеми сучасного 
управління персоналом знайшли своє відобра-
ження у працях С. Бєляєвої, М. Виноградсько-
го, М. Журавльова, Дж. Іванцевича, А. Кибанова, 

В. Колпакова, А. Лобанова, С. Михайлова, М. Му-
рашко, С. Синка, А. Чикуркової, С. Шекшня, 
О. Шканової, Г. Щокіна, О. Щура та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в тому, що сучасна ситуа-
ція управління персоналом в Україні є резуль-
татом існування проблем та суперечностей, які 
тривалий час не вирішувались та продовжують 
загострюватися. Це незбалансованість існуючих 
трудових ресурсів та робочих місць, економічна 
діяльність, яка орієнтується на короткий строк, 
що робить сучасні підприємства України не кон-
курентоспроможними на міжнародному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Існуюча система, неефективність якої все більше 
очевидна, радикально не змінюється. Недостатньо 
глибоко розуміються в основах кадрової політи-
ки керівники різних рівнів і спеціалісти кадрових 
служб, серед яких більше осіб із технічною осві-
тою, що визначає технократичну орієнтацію систе-
ми управління організацією в цілому. Звідси часто 
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негативне відношення керівників до інтересів со-
ціального і культурного характеру, планування і 
організації результативної роботи з персоналом.

Варто відмітити, що управління персоналом є 
відносно молодою наукою, хоча велика кількість 
її ідей і теорій виникли ще на початку XX ст. 
і навіть раніше. Довгий час вона розвивалися у 
межах різних наук, пов'язаних з виробництвом 
і діяльністю комерційних, а також державних 
організацій, а процес виділення у самостійний 
науковий напрямок в рамках менеджменту за-
вершився у 60-70-х роках XX ст.

У становленні кадрового менеджменту як про-
фесійної діяльності протягом XX століття виді-
лялись періоди чітко виражених принципів, ідей, 
доктрин і підходів до управління персоналом. 
В період між першою і другою світовими війна-
ми, опираючись на досвід країн Заходу, виділяли 
два основних підходи в роботі з персоналом: док-
трина наукової організації праці; доктрина люд-
ських відносин.

Саме з появою управління персоналом як 
спеціалізованої діяльності в системі сучасного 
менеджменту пов'язане становлення кадрового 
менеджменту, що поступово інтегрує і трансфор-
мує сформовані форми кадрової роботи. Важли-
вим етапом цього процесу стали асиміляція ідей 
системного підходу, розробка різних моделей ор-
ганізації як системи – не тільки функціонуючої, 
але і такої, що розвивається, – на основі яких 
сформувався новий підхід у кадровому менедж-
менті – управління людськими ресурсами.

В сучасних умовах ринкової економіки серед 
різноманітності проблем, пов’язаних із забез-
печенням нормального та ефективного розвитку 
підприємств та організацій, однією із головних є 
проблема управління персоналом. Зміна принци-
пів функціонування сучасної економіки, створен-
ня підприємств різних форм власності, конкурен-
ція, глобальні структурні й технологічні зміни у 
виробництві, його інформатизація обумовили іс-
тотну зміну ролі людських ресурсів. Все більше 
управління персоналом визнається як одна з най-
більш важливих сфер життєдіяльності організа-
ції, здатної підвищити її ефективність і продук-
тивність функціонування. Для її характеристики 
можна привести слова науковців [5] про те, що 
управління людськими ресурсами – це «особли-
вий підхід до управління людьми в організації, 
спрямований на досягнення конкурентних переваг 
шляхом стратегічного розміщення кваліфіковано-
го й лояльного персоналу, що використає цілісний 
набір культурологічних, структурних і кадрових 
технік. Це підтверджує, що найкращого розвитку 
досягнуть ті підприємства, які роблять головну 
ставку на людські ресурси та управління ними. 
Мистецтво керівництва полягає в тому, щоб зна-
йти саме такі підходи і методи, які забезпечили 
б бажаний перебіг подій на підприємстві і спо-
нукали його працівників до кращої праці. У та-
ких умовах управління людськими ресурсами є 
важливою складовою менеджменту, що сприяє 
підвищенню ефективності діяльності організа-
ції шляхом визначення цілей, функцій, завдань 
і принципів управління людськими ресурсами.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємством залежить від кваліфікації спів-

робітників, ефективного управління персоналом, 
що набуває дедалі більшого значення як чинник 
підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства, досягнення успіху у реалізації стратегії 
його розвитку. Суть поняття «управління пер-
соналом» можна обґрунтувати як діяльність, 
що спрямована на найефективніше викорис-
тання трудових ресурсів для досягнення цілей 
підприємства та особистісних цілей працівни-
ків. Перші, традиційно, пов'язуються із забез-
печенням ефективності підприємства. Причому 
ефективність іноді визначається як отримання 
максимального. Однак, дедалі частіше ефектив-
ність розглядається не тільки як економічність, 
якість, продуктивність, нововведення, прибуток, 
а й пов'язується з такими поняттями як задо-
воленість співробітників своєю працею, високий 
рівень самооцінки колективу, мотивація персона-
лу до ефективної праці. При чому людина є не 
тільки найважливішим елементом виробничого 
процесу на підприємстві, а й головним стратегіч-
ним ресурсом компанії в конкурентній боротьбі. 
Які б не були прекрасні ідеї, новітні технології, 
найсприятливіші зовнішні умови, без професійно 
підготовленого персоналу високоефективної ро-
боти домогтися неможливо. У зв'язку з цим фор-
мується новий погляд на робочу силу як на один 
із вирішальних ресурсів економіки, як на "люд-
ський капітал". Людей у наш час трактують уже 
не як кадри, а як людські ресурси, їхня цінність 
як фактора успіху постійно зростає [4, с. 97]. 

Таким чином, сформувалася система управ-
ління людськими ресурсами, що замінює стару 
систему управління кадрами й визнає необхід-
ність капіталовкладень в їх формування і роз-
виток, виправдовує економічну доцільність ви-
трат, пов'язаних із залученням якісної робочої 
сили, її безперервним навчанням, підтримкою у 
працездатному стані і, навіть, створенням умов 
для повнішого виявлення можливостей і здібнос-
тей, закладених в особистості, для майбутнього 
її розвитку. Отже, управління персоналом – це 
система взаємозалежних організаційно еконо-
мічних і соціальних заходів з метою створення 
умов для нормального функціонування, розвитку 
й ефективного використання потенціалу робочої 
сили на рівні організації.

Основу концепції управління персоналом під-
приємства складають розробка принципів, на-
прямків та методів управління, урахування ро-
боти з персоналом на всіх рівнях стратегічного 
планування підприємства, впровадження нових 
методів і систем навчання та підвищення ква-
ліфікації персоналу, визначення та проведен-
ня скоординованої єдиної тарифної політики й 
оплати праці, розробка і застосування на підпри-
ємстві економічних стимулів і соціальних гаран-
тій щодо соціального партнерства. Така кадрова 
політика підприємства повинна забезпечувати 
розробку стратегії управління персоналом, раці-
ональний підбір та наймання персоналу, аналіз, 
планування, прогнозування кадрового потенціа-
лу та ринку праці, кадрових змін в організації, 
персональну оцінку рівня знань, умінь, майстер-
ності та особистісної відповідальності; оцінку ви-
конуваної роботи та її результатів, організацію 
реклами та встановлення взаємодії із зовнішніми 
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організаціями, що забезпечують підприємство 
кадрами. Великого значення набуває в цей час 
правове та інформаційне забезпечення процесу 
управління персоналом, створення умов праці [3].

Особливої уваги й відповідальності вимагає 
від керівника підприємства організація трудових 
відносин в частині вироблення правил і навичок 
оцінювання виконання персоналом своїх функ-
ціональних обов'язків, формування у співробіт-
ників почуття відповідальності, аналізу та регу-
лювання групових і міжособистісних відносин, 
управління виробничими конфліктами та стреса-
ми, проведення соціально-психологічної діагнос-
тики, формування норм корпоративної культури, 
створення безпечних умов праці.

Функціонування комплексної системи управ-
ління персоналом підприємства правомірно роз-
глядати як частину ефективності діяльності під-
приємства в цілому. 

Однак, у даний час немає єдиного підходу до 
оцінки такої ефективності. Сьогодні багато ві-
тчизняних підприємств, на жаль, або взагалі іг-
норують систему управління персоналом, або в 
кращому разі визначають ефективність управ-
ління персоналом за допомогою спеціально ство-
рених для цього показників. Як методологічний 
підхід представляється доцільною оцінка ефек-
тивності на рівні окремих працівників, на рівні 
органу управління, на рівні системи управління, 
звертаючи особливу увагу при цьому на спів-
ставлення фактичної чисельності персоналу з 
плановою, відповідність професійно-кваліфіка-
ційного рівня, освіти, практичного досвіду пер-
соналу вимогам займаних робочих місць. Оцінка 
ефективності управління персоналом підприєм-
ства полягає у визначенні економічної ефектив-
ності за рахунок кращого використання трудово-
го потенціалу, соціальної ефективності шляхом 
задоволення потреб і інтересів працівників під-
приємства, організації і мотивації праці, органі-
заційної ефективності через цілісність і організа-
ційну оформленість підприємства [2].

На думку авторів [1] оцінка ефективнос-
ті управління персоналом – це систематичний, 
чітко формалізований процес, спрямований на 
вимір витрат і вигод, пов'язаних із програмами 
діяльності управління персоналом, для співвід-
несення їхніх результатів з підсумками роботи, з 
показниками конкурентів і цілями підприємства.

В сучасних умовах господарювання оцінка 
функціонування системи управління персоналом 
вимагає систематичного досвіду, вимірювання ви-
трат і вигод загальної програми управління пер-
соналом і порівняння її ефективності з ефектив-
ністю роботи підприємства за той же період [7].

У ряді європейських країн отримали розпо-
всюдження центри оцінки управлінського пер-
соналу, діяльність яких полягає у виявленні на 
підставі спеціального комплексу тестів і вправ 
потенційних здібностей працівників управління 
проте такі центри не вільні від недоліків й не 
гарантують відсутності помилок.

Як видно, склад показників всебічно відобра-
жає ефективність управління персоналом під-
приємства в економічному, соціальному і органі-
заційному аспектах. Кількісна оцінка економічної 
ефективності управління персоналом підприєм-

ства передбачає визначення витрат, необхідних 
для реалізації кадрової політики підприємства 
шляхом дослідження співвідношення витрат, 
необхідних для забезпечення підприємства ква-
ліфікованими кадрами, і результатів, отриманих 
від результативності їхньої діяльності. Такі по-
казники орієнтують працівників на раціональне 
використання робочого часу, поліпшення трудової 
і виконавської дисципліни і, в основному, спрямо-
вані на удосконалення організації праці [8].

Крім того, у ринковій економіці важли-
ве значення мають такі економічні показники, 
як прибуток, продуктивність праці, обсяг про-
дажів, рентабельність, продуктивність праці 
працівників, співвідношення темпів росту про-
дуктивності праці працівників з темпами росту 
середньої заробітної плати, фонд оплати праці 
і зарплатоємкість, витрати на адмінресурс. Єд-
ність економічної і соціальної ефективності ро-
боти з персоналом визнається усіма фахівцями. 
Як результат діяльності можна при цьому роз-
глядати: обсяг виготовленої продукції, прибуток, 
а як витрати – фактичний фонд заробітної плати 
або суму прямих виплат персоналу, відрахувань 
у централізовані фонди, витрати на соціальні 
заходи. Такі показники доцільно аналізувати в 
динаміці за ряд років, а також порівнювати з ре-
зультатами споріднених підприємств

Перш за все, ефективність функціонування 
системи управління персоналом повинна визна-
чатися її внеском в досягнення організаційних 
цілей. До показників для оцінки організаційної 
ефективності управління персоналом підприєм-
ства належать: плинність кадрів, співвідношення 
чисельності управлінського апарату і інших ка-
тегорій працівників, надійність роботи персона-
лу, рівномірність завантаження, рівень трудової 
дисципліни, задоволеність працівника, кількість 
конфліктів, скарг, нещасних випадків та ін. На-
ведений склад показників дозволяє оцінити такі 
основні параметри організації роботи персоналу 
підприємства, як: економічність, надійність, рів-
номірність і якість. Щоб підприємство ефективно 
працювало, важливо враховувати кожен із за-
значених компонентів, по кожному з них повинна 
досягатися певна мета, що дозволяє судити про 
організаційний порядок у підприємстві й стан 
організаційної культури.

До показників оцінки соціальної ефективнос-
ті управління персоналом підприємства відно-
сяться: стан морально-психологічного клімату, 
мотивація, потреби і конфліктність в трудовому 
колективі; вплив соціальних програм на резуль-
тативність діяльності працівників і підприємства 
в цілому; ступінь задоволеності персоналу кон-
курентноздатністю робочої сили; організацією 
праці; її продуктивністю і оплатою, роботою під-
приємства в цілому.

До показників оцінки економічної ефективності 
управління персоналом підприємства належать: 
співвідношення витрат, необхідних для забезпе-
чення підприємства кваліфікованими кадрами, і 
результатів, отриманих від їхньої діяльності; від-
ношення бюджету підприємства до чисельності 
персоналу; вартісної оцінки розходжень у резуль-
тативності праці. Крім того, у ринковій економіці 
важливе значення мають такі економічні показ-
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ники, як: прибуток, продуктивність праці, обсяг 
продажів, рентабельність, продуктивність праці 
працівників; співвідношення темпів росту про-
дуктивності праці працівників з темпами росту 
середньої заробітної плати; фонд оплати праці і 
зарплатоємкість; витрати на керівництво [6]. 

На нашу думку, склад показників пови-
нен бути змінним, він повинен уточнюватися 
і доповнюватися в умовах динамічного розви-
тку підприємства. В даний час зростає значен-
ня наукового обґрунтування складу показників 
ефективності управління персоналом, що відо-
бражають кінцеві результати економічного роз-
витку підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Успіш-
ність управління персоналом визначається 
ефективністю використання трудових ресурсів 
для реалізації поставлених перед ними цілей, 
комплексним баченням проблем і цілісним під-
ходом до людських ресурсів у взаємозв'язку зі 
стратегічними установками підприємства. Таким 
чином, в рамках стратегічного управління ви-
никає нагальна потреба в зміні функціональної 
моделі управління персоналом на підприємстві 
на підставі власної організаційної філософії, яка 
ґрунтується на власному досвіді роботи зі своїми 
працівниками й використанні практики провід-
них вітчизняних та світових компаній.
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Аннотация
За последние годы в Украине пытаются изменить устаревшую концепцию управления персоналом. Однако прежде 
чем менять концепцию управления персоналом, целесообразно создать продуманную систему работы с ним. Поэтому 
стоит проанализировать современные системы управления персоналом в организации как базовый элемент системы 
управления предприятием и основной фактор его успешного функционирования в условиях ориентации экономики 
Украины на международные рыночные отношения.
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THE MODERN SYSTEM OF PERSONNEL MANAGEMENT ORGANIZATION

Summary
In recent years in Ukraine are trying to change the outdated concept of personnel management. However, before changing 
concept of personnel management, it is advisable to create an elaborate system. Therefore it is worth to analyze the modern 
systems of personnel management in organization as a basic element of enterprise management system and the main factor 
of its successful functioning in the conditions of orientation of the Ukrainian economy on the international market.
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОФСПІЛОК ЯК ЧИННИК ЯКІСНОЇ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ

У статті розглянуто проблеми функціонування профспілок в Україні. Оглянуто сучасний стан профспілкової сфери 
та її здатність ефективно захищати права своїх членів. Представлено ідею реформ сфери професійних спілок.
Ключові слова: професійні спілки, Федерація профспілок України, держава, персонал, реформа профспілок.

Постановка проблеми. Місією профспілки 
як виборного органу є захист прав і інтересів 
працівників певного підприємства чи групи під-
приємств відповідної галузі. Їх незалежність від 
держави чи роботодавця є важливою умовою 
ефективної діяльності кожної профспілки. Су-
часний стан профспілок в Україні є вкрай жах-
ливим, адже вони, в більшості своїй, якщо і є, 
то фінансуються роботодавцем, тому ставиться 
питання про їх незалежність. А якщо і є певна 
незалежність, то ефективність діяльності все ж 
не досягає того рівня, який вимагається в сучас-
них ринкових умовах.

Аналізом даного питання займаються провідні 
науковці і вчені України та країн СНД як напри-
клад Кравчук В., яка аналізувала взаємовідноси-
ни держави і профспілок в умовах розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні. Також, вплив 
розвитку профспілкового руху на реалізацію со-
ціального парнерства досліджувала Гончарова І.В. 
Інші питання, пов’язані з профспілковим рухом до-
сліджували науковці з різних країн і різних галу-
зей знань – це Яцунь О.М., Фрімен Р., Медленд Д., 
Бондаренко О., Процевський О., Боднарук М. та ін. 

Постановка завдання. Хоча питання неза-
лежності профспілкових організацій широко 
досліджується в сьогоденному науковому колі, 
проте, на думку автора, є недостатньо розкриті 
особливості функціонування українського бізне-
су і їх вплив на формування незалежних проф-
спілкових організацій.

В даній роботі автори ставлять собі за мету:
1. розкрити сутність значення профспілкової 

організації для персоналу, першопочаткові при-
чини виникнення профспілок і завдань, які на 
них покладені;

2. пояснити нинішню ситуації в Україні, в 
якій опинились профспілки;

3. розробити конкретний план дій з досягнен-
ня кінцевого результату – підвищення продук-
тивності роботи профспілок і їх максимальна не-
залежність від держави та роботодавців.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Профспілки є найбільш стійкою організованою 
формою правових і соціально-економічних зв’язків 
найманих працівників, яка базується на принци-
пах єдності, солідарності, справедливості, спря-
мована на виконання функцій представництва ін-
тересів працівників і забезпечення їх соціальним 

захистом. Правове становище професійних спілок 
в Україні врегульоване Законом України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
від 15.09.1999 р., відповідно до якого професійна 
спілка – це добровільна неприбуткова громадська 
організація, що об’єднує громадян, пов’язаних 
спільними інтересами за родом їх професійної 
(трудової) діяльності (навчання) [1, c. 14]. 

Щодо історичного аспекту, то перші профе-
сійні спілки (англ. trade union – трейд-юніон) 
було створено наприкінці XVIII ст. в Англії. Од-
нак їх поява викликала супротив з боку як робо-
тодавців, так і держави. З метою їх придушення 
запроваджувалася кримінальна відповідальність 
для організаторів профспілок та створювалося 
законодавство, яким об'єднання в профспілку 
розглядалося як злочинна змова. Під тиском ро-
бітничого руху профспілки вперше були визна-
ні в Англії. Закон «Про профспілки» 1871 р. на-
водив їх визначення, розкривав зміст правового 
статусу та поділяв на зареєстровані (законні) та 
незареєстровані (незаконні).

Профспілки (одна з найстаріших громад-
ських організацій трудящих України) створені 
в 1905 р. і почали діяти легально на підставі Тим-
часових правил про товариства і союзи, затвер-
джених 4 березня 1906 р., створення профспілок 
допускалося тільки за професійним принципом. 
До них могли вступати особи, які займалися од-
норідними або взаємопов'язаними роботами та 
промислами. Організація профспілок службов-
цями урядових установ заборонялася. Згідно зі 
ст. 23 Загальної декларації прав людини кожна 
людина має право створювати професійні спілки 
і входити до них для захисту своїх інтересів. 

Громадяни України мають право на основі 
вільного волевиявлення без будь-якого дозволу 
створювати профспілки, вступати до них та ви-
ходити з них на умовах і в порядку, визначених 
їх статутами, брати участь у роботі профспілок. 
Іноземні громадяни та особи без громадянства 
не можуть створювати профспілки, але можуть 
вступати до профспілок, якщо це передбачено їх 
статутами. Членами профспілок можуть бути осо-
би, які працюють на підприємстві, в установі або 
організації незалежно від форм власності і видів 
господарювання, у фізичної особи, яка викорис-
товує найману працю, особи, які забезпечують 
себе роботою самостійно, особи, які навчаються 
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в навчальному закладі. Громадяни вільно обира-
ють профспілку, до якої вони бажають вступи-
ти. Підставою для вступу до профспілки є заява 
громадянина (працівника), подана в первинну 
організацію профспілки. При створенні проф-
спілки прийом до неї здійснюється установчими 
зборами. Ніхто не може бути примушений всту-
пати або не вступати до профспілки. Статута-
ми (положеннями) може бути передбачено обме-
ження щодо подвійного членства у профспілках. 
Роботодавці не можуть бути членами виборних 
органів профспілки будь-якого рівня [2].

Свої повноваження первинні профспілкові ор-
ганізації здійснюють через утворені відповідно до 
статуту (положення) виборні органи, а в організа-
ціях, де виборні органи не створюються, – через 
профспілкового представника, уповноваженого 
за статутом на представництво інтересів членів 
профспілки. У ч. 2 ст. 37 Закону України "Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльнос-
ті" передбачено, що в разі, якщо на підприємстві, 
в установі або організації діє кілька первинних 
профспілкових організацій, представництво ко-
лективних інтересів працівників підприємства, 
установи або організації щодо укладення колек-
тивного договору здійснюється об'єднаним пред-
ставницьким органом, який утворюється цими 
первинними профспілковими організаціями, за 
ініціативою будь-якої з них [3].

Хоча створення, формування і діяльність 
профспілок все ж прописані детально законодав-
цями, проте, на нашу думку, умова їх незалеж-
ності не дотримується. Тому, ставиться питання 
про ефективність діяльності таких організацій і 
чи взагалі здатні вони виконувати покладені на 
них, основні функції – контролюючу і захисну.

Сучасні професійні спілки в Україні – це перш 
за все залишки старої радянської системи проф-
спілок. Свою інфраструктуру і свої взаємозв’язки 
вони теж перейняли у спадок від радянських 
профспілок. Проте з таким спадком сучасним 
профспілкам передались і проблеми радянської 
профспілкової системи, а саме – невміння пра-
цювати в ринкових умовах. По своїй суті україн-
ські профспілки виконують спрощену делегуючу 
функцію і не мають якогось вагомого впливу на 
роботодавців і державу. В Україні існує велика 
мережа профспілок, їх членами на папері є багато 
працівників тієї чи іншої сфери, проте активної 
участі вони не приймають. На нашу думку, про-
блема в тому, що ті, хто делеговані представляти 
інтереси трудового колективу через профспілку 
є надто відірвані від реальності в щоденній праці 
працівників. Вони займаються більше бюрокра-
тичними функціями, як наприклад заповнювання 
певних бланків, формування запитів і заяв, і за-
звичай ці всі заяви рідко є ініціативою самих пра-
цівників. Це більше декларування того, шо робо-
тодавець чи держава не проти тих чи інших змін 
у трудовій діяльності працівників.

Українська сучасна історія не знає випадків, 
коли профспілки мали вагомий вплив на уряд 
чи інші органи влади. Так, в засобах масової ін-
формації ми можемо бачити страйки працівників 
тих чи інших сфер, проте який результат був 
від цих поодиноких страйків максимум кількох 
тисяч осіб? 

По своїй суті професійні спілки – це ще один 
засіб для контролю працівників. В тих країнах, де 
існував тісний зв’язок профспілок з державною 
владою як фінансово, так і в інфраструктурному 
плані не була ефективна діяльність профспілко-
вих організацій. Така співпраця не захищала ре-
ально права працюючих тієї чи іншої сфери.

Візьмем до уваги країну, яка за розмірами 
схожа до України – Францію, до профспілок 
якої входять лише 10% трудящих. Але, врахо-
вуючи те, що кожен член профспілки реальний і 
свідомий борець за власні права, це дозволяє їм 
збирати мільйонні протести, захищаючи свої ін-
тереси. Згадаємо як недавні масові протести пра-
цівників транспортної та авіаційної сфери. Для 
порівняння: офіційно українські профспілки на-
раховують 9 мільйонів членів, а на маніфестації 
виходить кілька тисяч. Не дивно, що будь-який 
український уряд не сприймає серйозно проф-
спілковий рух [4].

Зазвичай профспілки у розвинутих країнах 
вдаються до страйків та маніфестацій в останню 
чергу, адже уряди цих країн добре знають їхню 
силу і воліють домовлятися щодо соціальних 
питань мирно. Але якщо страйк стає останнім 
аргументом у суперечках із владою, то органі-
зувати його у тій же Франції елементарно. Про 
проведення страйку необхідно повідомити всього 
за 5 днів. Творці ж законодавства України зро-
били все, аби набудувати якнайбільше перепон. 
У нашій державі офіційна процедура дозволу на 
страйкування займає від 25 до 52 днів. 

Протягом останніх років, так звана «здача» 
верхівкою Федерації Профспілок України інтер-
есів трудящих відбувалася поступово і тому це 
було непомітно для загалу. З їхньої мовчазної 
згоди були прийняті, наприклад, Закон України 
«Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)», за яким процедура дозво-
лу на страйкування займає до 52 днів (у Європі 
5-10 днів), «замороження єдиної тарифної сітки» 
(різниця між І-м тарифним розрядом і мінімаль-
ним залишається 366,00 грн., що неприпустимо), 
невдала і недосконала Пенсійна реформа тощо. 
Та очевидною для всіх ця зрада сталася під час 
подій на Майдані, вважає Яцунь О.М [5].

Навряд ми зможемо знайти в історії сучасних 
провідних країн світу приклад явної співпраці 
професійних спілок і держави. З наведеної вище 
цитати можна зробити такі висновки:

– сучасні українські професійні спілки тісно 
співпрацюють з владою, фактично є продовжен-
ням політики влади в той чи інший момент часу;

– працівники в більшості своїй є безвольними 
якось вирішувати свою долю самостійно. Цьому 
заважають, як значні законодавчі перепони, так 
і сама інертність більшості працівників україн-
ської трудової сфери;

– тісний взаємозв’язок влади і великого біз-
несу породжують наслідки, коли роботодавець 
по суті керує тим органом, який в цивілізова-
них країнах є ворогом роботодавців, опозиційною 
стороною, яка відстоює соціальні і трудові права 
виключно працівників;

– високий рівень корупції тільки погіршує си-
туацію, що описувалась. Можна говорити про те, 
що настав час дійсно радикальних реформ у всіх 
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сферах життя України, далі такий жахливий гі-
брид пострадянської і ще не ринкової системи не 
має права на життя.

Також, Яцунь О.М. висловлює думку, що шанс 
для українських профспілок є. Проте для цього 
потрібні системні, послідовні і виважені рішення. 
Голова Київської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України говорить про 
десять кроків [5], які можуть наблизити україн-
ські профспілки до європейських. Він вважає і 
ми з цим погодимось, що Федерація профспілок 
досі діє на засадах ще радянського «демокра-
тичного централізму», що на практиці виявля-
ється жорсткою вертикаллю. Керівний орган має 
трансформуватися у координаційний, тобто при-
ймати рішення лише за ініціативою первинних 
організацій та з урахуванням результатів соціо-
логічних досліджень.

Одним з перших кроків, на думку Яцуня О.М. – 
інвентаризація. І це стосується не тільки матері-
альних активів, проте і людських. За даними, які 
офіційно надає Президія ФПУ, в Україні налічу-
ється 8 млн. членів профспілок [4]. Проте, знаючи 
теперішню ситуацію в галузях економіки Укра-
їни і беручи до уваги зруйнований Схід Украї-
ни можемо від цієї чисельності сміливо відняти 
4-5 млн. осіб.

Другий крок – це створення страйкового фон-
ду, так як це прийнято у провідних європейських 
країнах. Люди повинні мати такий страйковий 
фонд, який би забезпечував ефективну боротьбу. 
З цією метою майно, що неефективно викорис-
товується, необхідно перевести через відкриті 
аукціони в ліквідні активи – ресурсне джерело 
страйкового фонду.

Третій крок, який пропонує Яцунь О.М., на 
нашу думку, є найголовнішим, адже з точки зору 
ефективності управління персоналом лідер – 
один із вагомих чинників розвитку персоналу і 
його стабільно ефективної роботи. В Україні є не-
достатня кількість лідерів нового типу, яких необ-
хідно виявляти та виховувати. Ця проблема може 
вирішитись демонстрацією нової реальної сили 
профспілок, що пробудить інтерес до них поколін-
ня, незаплямованого радянською системою. Також 
потрібно доповнити цей крок тим, що, існуючим 
зараз лідерам, які готові взятись за реформуван-
ня профспілок, потрібно розв’язати руки, дати 
свободу дій у впровадженні тих чи інших заходів.

В XXI ст. комунікація між членами організа-
ції має бути глибшою, будуватися не тільки по 
вертикалі, але й по горизонталі та бути двосто-
ронньою. Тому четвертий крок – максимальне 
задіяння Інтернет-технологій та соціальних ме-
реж у гуртуванні людей праці.

П’ятим має стати крок по забезпеченню чле-
нів профспілки реальною правовою допомогою. 
Навіть в рамках діючого недосконалого законо-
давства, профспілка матиме змогу у багатьох ви-
падках захистити своїх членів. Використовуючи 
сучасні комп’ютерні системи, можна ефективно і 
оперативно консультувати членів профспілок по 
тих чи інших питаннях, які виникатимуть у по-
точній діяльності.

Для більшого впливу на ситуацію в країні, 
лідери довіри людей повинні бути краще пред-
ставлені у виборних органах місцевого самовря-

дування та Верховної Ради України. А для цього 
необхідний шостий крок – інтеграція у виборчі 
процеси цих лідерів і тісна взаємодія зі спорідне-
ними організаціями, як одна з передумов вступу 
України до Європейського Союзу.

Будь-які закони, що стосуються трудового 
права, масових зібрань та аналогічні повинні роз-
глядатися лише після правової експертизи з боку 
профспілок. Контроль законодавчих та підзакон-
них актів – сьома умова перезавантаження ФПУ.

Восьмим кроком, який на думку Яцуня О.М. є 
найболючішим – це безробіття і покладення на 
профспілки місії реального створення робочих 
місць. Це можна зробити шляхом консолідації 
зусиль уряду, профспілок, Державної служби 
зайнятості і бізнесу. Верховна Рада має законо-
давчо забезпечити вирішення питань, які будуть 
виникати в процесі комунікації.

Дев’ятий пункт плану – активна підтримка 
молодіжних ініціатив. На місці будинків профспі-
лок можна звести, наприклад, національні цен-
три молодіжних інновацій.

Десятий крок до гармонізації ролі профспілок 
у становленні громадянського суспільства – на-
лагодження суспільного діалогу. Повне і реальне 
перезавантаження влади, усунення з головних 
посад людей, які виховувались в дусі комунізму 
дасть змогу сформувати і запустити якісний зво-
ротній зв’язок між суспільством і владою. Сучас-
ні технології дають нам змогу це зробити якнай-
швидше і дуже ефективно [5].

На нашу думку ці десять кроків – це реаль-
ні конкретні заходи щодо реформування сучасної 
профспілкової системи, покращення її ефектив-
ності і роботи, тому вони мали місце в даній роботі, 
так як їх додаткове висвітлення допоможе зверну-
ти на них увагу і ще раз показати недосконалість 
сучасної діяльності професійних спілок в Україні.

Проте, ці десять кроків неможливі без одного, 
дуже вагомо чинника, який у всіх європейських 
країнах зіграв вирішальну роль. В українських 
політичних колах ця тема активно обговорюєть-
ся, проте до конкретних дій ще далеко. Це наяв-
ність політичної волі, тобто здатність суб’єкта до 
послідовної реалізації поставлених цілей у сфері 
політичної влади. Саме наявність політичної волі 
у Леха Валенси дала змогу збурити профспілко-
вий рух до зміни політичного режиму і сформу-
вала шлях до застосування радикальних реформ 
Бальцеровича і «шокової терапії» для економіки 
Польщі, і тепер ми можемо бачити цю країну та-
кою, яка вона є нині.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити такі висновки. За 
своїм призначенням професійні спілки мають ви-
конувати свою основну функцію – захисну. На-
самперед, наше дослідження виявило необхід-
ність вироблення чіткої концепції та парадигми 
захисної діяльності профспілок, і ця необхідність 
стає дедалі гострішою. Сучасна модель функці-
онування профспілок, якщо взагалі і існує, то 
є вкрай неефективною і свою головну місію не 
здатна забезпечувати.

Пошук ідеальної моделі економічної демокра-
тії для України має проводитися шляхом син-
тезу контрольної і управлінської моделі, коли 
суспільство має чіткі важелі впливу на своїх ке-
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рівників, у разі незадоволення їх роботою, а на-
явний контроль з боку керівників буде ефектив-
ним у вирішенні поточних проблем. Основними 
принципами та формами політичного співробіт-
ництва є громадський контроль, парламентські 
вибори, урядові консультації та наради, трудове 
судочинство, а також законодавча ініціатива.

Висловлені Яцунем О.М. десять кроків до на-
ближення української системи профспілок до 
європейської викладені в цій роботі, так як на 
сьогодні вони є найбільш конкретними коротко-
строковими напрямками діяльності. За ними ми 
і маємо діяти, щоб покращити сучасний стан у 
профспілковій сфері. Владна політична верхівка 
має брати приклад з кращих економік світу, щоб 
самим бути кращими. 

Сучасні пережитки радянської системи вже 
не витримують ніякої критики і теперішня 
українська система профспілок має або зник-
нути, або реформуватись і діяти ефективно і на 
благо працівників, які входитимуть до неї. Без 
політичної волі лідерів українського бізнесу і 
службової еліти країни це буде надто складно 
здійснити.

Якщо ми прагнемо економічного зростання, 
якщо хочемо показати, що недарма сильні світу 
цього покладають на Україну і її народ великі 
сподівання, то потрібно активно взятись за ре-
форми. Одна з них – реформа системи профспі-
лок, адже задоволені і захищені працівники і, як 
наслідок, стабільна робота персоналу, забезпе-
чить зростання як на мікро- так і на макрорівні.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність капіталу, визначені теоретичні основи управління капіталом сільськогосподарського 
підприємства. На основі аналізу поглядів і думок вітчизняних та зарубіжних вчених та узагальнення теоретико-
методологічних підходів щодо управління капіталом підприємства та розгляду економічних умов, на тлі яких 
відбувається формування механізму управління капіталом підприємства, визначено, що управління капіталом 
підприємства являє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень. Це дозволило 
запропонувати низку напрямів розвитку механізму управління капіталом сільськогосподарського підприємства з ура-
хуванням базових стратегій управління капіталом.
Ключові слова: капітал, сільськогосподарське підприємство, капітал підприємства, структура капіталу, методи 
управління капіталом, механізм управління капіталом підприємства.

Постановка проблеми. Сільське господарство 
має вирішальне значення для економіки Укра-
їни, оскільки тут створюється біля третини ва-
лового внутрішнього продукту. Сільськогоспо-
дарські підприємства мають найбільший період 
обороту капіталу. Від їх діяльності залежить 
розвиток переробної, харчової та інших галузей 
промисловості. Нині одиниця валової продукції 
сільського господарства створює умови для ви-
робництва понад десяти її одиниць в інших галу-
зях економіки країни [4, с. 19]. 

В сучасних умовах господарювання все гострі-
ше постають проблеми підвищення конкуренто-
спроможності сільськогосподарської продукції, 
забезпечення фінансової стійкості підприємств, 
що вимагає нових підходів до управління під-
приємством і, зокрема, глибокого дослідження 
наукових проблем управління капіталом.

Незначні тенденції стабілізації розвитку галу-
зі не спричинили суттєвих зрушень у підвищенні 
ефективності формування та використання капі-
талу сільськогосподарських організаційно-право-
вих структур, більшість з яких перебувають сьо-
годні у кризовому стані. Таке становище вимагає 
розробки заходів із формування оптимальної 
структури капіталу, пошуку шляхів і напрямів 
оптимального залучення капіталу сільськогоспо-
дарськими підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій за 
проблемою. Завдяки своїй актуальності питан-
ня управління капіталом сільськогосподарських 
підприємств перебувають у центрі уваги науков-
ців і практиків. Проблеми управління капіталом 
сільськогосподарських підприємств, оптимізації 
його структури висвітлювали у своїх працях 
Н. Байстрюченко, О. Крамаренко, Л. Ремньова, 
І. Зятковський, І. Гадзевич, Г. Ліпич, О. Чор-
на, І. Назаренко, А. Ткаченко, І. Шиндирук та 
інші. Незважаючи на значний доробок учених, 
подальшого дослідження потребують особли-
вості управління капіталом та формування його 
оптимальної структури у сільськогосподарських 
підприємствах для забезпечення фінансової 
стійкості в умовах ринкової економіки. Оскіль-

ки саме підприємствами цього сектора економіки 
створюється значний ВВП, що виступає об’єктом 
фінансів. 

Постановка завдання. Своїм завданням вба-
чаємо дослідження теоретичних основ процесу 
управління капіталом сільськогосподарських 
підприємств як одного з напрямів зміцнення фі-
нансової стійкості в сучасних умовах господа-
рювання та аналізу умов формування механізму 
управління капіталом підприємства в Україні та 
запропонувати перспективні напрямки вдоско-
налення механізму управління капіталом під-
приємства. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність 
діяльності підприємства передусім залежить 
від вміння менеджерів працювати з капіталом, 
оскільки останній відображає економічні проце-
си суб’єкта господарювання та його стан загалом. 
Капітал – об’єктивна основа створення підпри-
ємств та їх подальшого ефективного функціону-
вання. Спроможність капіталу генерувати грошо-
ві потоки й створювати нову вартість зумовлює 
необхідність науково обґрунтованого системного 
управління ним на всіх стадіях кругообігу з ура-
хуванням сучасних тенденцій інноваційного роз-
витку суб’єктів господарювання, які орієнтовані 
на економічне зростання.

Історично сформувалася низка основних тео-
рій капіталу, серед яких:
•	грошова	 теорія	 меркантилістів,	 представ-

ники якої ототожнювали термін «капітал» з тер-
мінами «гроші», «багатство», «аванси» [3, с. 15];
•	натуралістична	теорія	класичної	школи	по-

літекономії, що представляє капітал як вкладен-
ня у виробництво, частину матеріальних запасів 
або частину багатства країни, тобто є матеріаль-
но-речовинним трактуванням капіталу [3, с. 16];
•	теорія	Карла	Маркса,	згідно	з	якою	катего-

рію капітал трактують як вартість, що приносить 
додану вартість [14, с. 206];
•	теорія	 всеосяжного	 капіталу	 І.	 Фішера,	

згідно з якою під капіталом розуміють все те, що 
здатне протягом певного часу приносити дохід: 
«…будь-яке благо, що приносить дохід своєму 
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власнику, незалежно від сфери застосування є 
капіталом» [15, с. 52];
•	теорія	 фінансового	 капіталу	 монетаристів,	

яка абсолютизує роль фінансової сфери в еконо-
міці та відповідно головну роль віддає фінансово-
му (грошовому) капіталу тощо [3, с. 16].

Багато прибічників і послідовників набула 
концепція капіталу К. Маркса. Проте у сучас-
ній науковій економічній літературі існує різно-
маніття підходів, що частково або повністю за-
перечують марксистське трактування капіталу 
(табл. 1). 

Таблиця 1
Тлумачення поняття 

«капітал підприємства» в вітчизняній 
і зарубіжній науковій економічній літературі

Автор 
і джерело Трактування поняття

Крамаренко О., 
Чорна О. 
 [7, с. 486]

Капітал підприємства – фінансо-
ві ресурси підприємства, необхідні 
для організації його господарської 
діяльності і використання в госпо-
дарському обороті для одержання 
доходів і прибутку.

Коваленко Л., 
Ремньова Л. 
 [6, с. 246]

Капітал підприємства – це матері-
альні засоби і грошові кошти, вкла-
дені в підприємство з метою здій-
снення підприємницької діяльності.

Касян С. 
 [5, с. 7]

Капітал підприємства – це голо-
вний ресурс, що є обмеженим і 
неоднорідним та спрямованим на 
накопичення й отримання прибут-
ку завдяки своїй продуктивності, 
є, з однієї сторони, системою еко-
номічних відносин, з іншої, – єди-
ним запасом авансованої вартості, 
яка сама збільшується; характери-
зується здатністю до концентрації 
і забезпечує безперервність управ-
ління ресурсами, має двоїсту речо-
винно-фінансову природу; капітал 
під час вкладення й обертання зі 
зміною своїх форм у процесі еко-
номічної діяльності підприємства 
у вигляді різних активів постійно 
взаємодіє з ринковим середовищем, 
відчуваючи вплив його чинників та 
асиметричність інформації.

Відтак, аналіз існуючих підходів дозволив 
нам тлумачити капітал підприємства як відо-
бражені в грошовій формі фінансові, матеріаль-
ні і нематеріальні ресурси, що акумулюються 
підприємством з різних джерел для забезпечен-
ня економічних умов здійснення безперервної 
підприємницької діяльності з метою одержання 
прибутку підприємства і забезпечення зростан-
ня добробуту власників підприємства та найма-
ного персоналу.

Варто зазначити, що капітал підприємства 
неоднорідний. Залежно від класифікаційної озна-
ки виділяють різні види капіталу підприємства. 
Найчастіше капітал підприємства класифікують 
за ознакою належності підприємству (джерелами 
формування) і виділяють власний і позичковий 
капітал. В першу чергу, це зумовлено тим, що 
розмежування капіталу підприємства на власний 
і позичковий застосовується у фінансовій звіт-
ності підприємства.

Капітал

Власний 
капітал

Статутній капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Позичковий 
капітал

Довгостроковий позичкрвий капітал

Короткостроковий позичковий капітал

Забеспечення наступних виплат
і платежів

Доход майбутніх періодів

Рис. 1. Джерела формування капіталу 
та їх основні складові

Власний капітал відбиває власні джерела фі-
нансування підприємства, які без визначення 
строку повернення внесені його засновниками 
(учасниками) або залишені ними на підприємстві 
із чистого прибутку. Власний капітал утворюється 
двома шляхами: внесенням власниками підприєм-
ства грошей та інших активів, а також накопичен-
ням суми доходу, що залишається на підприємстві.

Позичковий капітал – частина авансованого 
капіталу, сформована за рахунок ще не повер-
нутих позичкових джерел, які повинні бути від-
шкодовані кредиторам через певний строк у зу-
мовленій формі. Позичковий капітал залучається 
підприємством для фінансування господарської 
діяльності на принципах строковості, поверне-
ності та платності.

У сучасних умовах одним із важливих пи-
тань для керівників підприємств є формування 
системи ефективного управління капіталом. До-
слідники І. Бланк та І. Назаренко управління ка-
піталом розглядають як систему принципів і ме-
тодів розробки й реалізації управлінських рішень, 
пов’язаних з оптимальним його формуванням із 
різноманітних джерел, а також забезпеченням 
ефективного використання у різних видах госпо-
дарської діяльності підприємства [2, с. 259; 9, с. 6].

Інакше кажучи, управління капіталом – це 
вплив суб’єкта ринку (тобто підприємства) на 
об'єкт управління (тобто капітал) з метою ефек-
тивного та оптимального використання цього 
об’єкта для ведення господарської діяльності 
суб’єкта [8, с. 116].

Управління капіталом є системою принципів 
і методів розроблення і реалізації управлінських 
рішень, які пов’язані з: установленням оптималь-
ного обсягу і структури капіталу; обґрунтуван-
ням джерел і форм залучення капіталу на стадії 
формування; забезпеченням ефективності вико-
ристання капіталу в різних видах діяльності на 
всіх стадіях його кругообігу з метою забезпечення 
прибуткової діяльності підприємства [13, с. 19].

Управління капіталом належить до основних 
завдань фінансового менеджера на будь-якому 
підприємстві, оскільки обсяг, структура та вар-
тість капіталу суттєво впливають на основні 
показники фінансово-господарської діяльності 
зазначеного підприємства та й загалом на ефек-
тивність останньої.

Управління капіталом сільськогосподарського 
підприємства, як і весь процес управління, по-
винно мати і стратегію, і тактику. Під стратегією 
слід розуміти загальний напрям і спосіб викорис-
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тання засобів для досягнення поставленої мети. 
Встановлюючи визначені правила й обмеження, 
стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля на 
тих варіантах рішень, що не суперечать обрано-
му напряму управлінської діяльності. 

Існують базові стратегії управління капіталом 
підприємства, серед яких:
•	консервативна,	метою	якої	є	отримання	до-

хідності вище, ніж по банківських депозитах за 
значно менших ризиків, ніж на ринку акцій;
•	збалансована,	метою	якої	є	отримання	до-

хідності, що порівнюється з середньоринковою 
за найбільш ліквідними акціями, але з меншим 
ризиком;
•	ризикова,	 метою	 якої	 є	 отримання	макси-

мального приросту активів;
•	індексна,	що	призначена	для	інвесторів,	які	

мають за мету отримання інвестиційного дохо-
ду з портфеля цінних паперів, сформованого на 
основі індексу.

Тактика управління – це конкретні методи 
і прийоми досягнення поставленої мети у ви-
значеній ситуації й у визначений момент часу. 
Завдання тактики управління – вибір найопти-
мальнішого рішення і способів його втілення в 
ситуації, яка склалася [8, с. 117]. Від рівня роз-
витку та вдосконалення системи управління ка-
піталом значною мірою залежить ефективність 
господарської діяльності. 

Управління капіталом суб'єктів господарюван-
ня тісно пов’язане із прийняттям управлінських 
рішень, оскільки його розмір і динаміка є важли-
вими критеріями для встановлення їх оптималь-
ності. Капітал завжди є необхідним атрибутом 
діяльності – від моменту створення підприємства 
до його ліквідації або реорганізації. У свою чергу 
управління капіталом передбачає вплив на його 
обсяг і структуру, а також джерела формування 
з метою підвищення ефективності використання.

Отже, налагоджена система принципів і ме-
тодів управління капіталом передбачає: розро-
блення загальної стратегії управління капіталом; 
чітку постановку цілей і завдань управління ка-
піталом, а також контроль за їх дотриманням у 
майбутньому періоді; удосконалення методики 
визначення й аналізу ефективності використан-
ня власного, позикового та залученого капіталу; 
пошук шляхів оптимізації процесу управління 
капіталом, а також їх аналіз і впровадження; 
розроблення методики оперативного управління 
високоліквідними обіговими активами; орієнта-
цію на використання внутрішніх важелів впливу 
на процес управління капіталом та оптимізацію 
структури капіталу. 

У сучасних умовах господарювання детальнішо-
го дослідження вимагає оптимізація структури ка-
піталу сільськогосподарських підприємств [1, с. 7]. 

Структура капіталу пов’язана з особливостями 
кожної з його складових, тобто власного, позико-
вого та залученого. З одного боку, підприємство, 
яке використовує лише власний капітал, має най-
вищу фінансову стійкість. З іншого боку, підпри-
ємство, що використовує позиковий і залучений 
капітал, забезпечує вищий фінансовий потенціал 
для економічного розвитку (за рахунок форму-
вання додаткового обсягу активів) і можливості 
приросту рентабельності власного капіталу. 

Оптимізація структури капіталу є одним із 
найважливіших і найскладніших завдань, які ви-
конують у процесі стратегічної оцінки фінансу-
вання підприємства в сучасних умовах [12, с. 298]. 
Процес оптимізації структури капіталу вимагає 
певної логічної послідовності, зокрема проведення 
аналізу складу і структури капіталу підприємства 
за низку періодів. При цьому аналізують такі па-
раметри, як коефіцієнти фінансової незалежності, 
заборгованості, співвідношення між короткостро-
ковими та довгостроковими зобов’язаннями, по-
казники оборотності й дохідності активів і власно-
го капіталу. Надалі слід вивчити основні чинники, 
що визначають структуру капіталу, а саме: га-
лузеві особливості фінансово-господарської ді-
яльності підприємства, рівень поточної діяльності, 
податкове навантаження на підприємство, стадії 
його життєвого циклу, що особливо актуально для 
сільськогосподарських виробників.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Капітал підприємства представляє собою 
відображені в грошовій формі фінансові, матері-
альні і нематеріальні ресурси підприємства, що 
акумулюються ним із різних джерел для забез-
печення економічних умов безперервної підпри-
ємницької діяльності з метою одержання прибут-
ку і забезпечення зростання добробуту власників 
і найманого персоналу.

Таким чином, управління капіталом сільсько-
господарських підприємств – це система прин-
ципів і методів розробки й реалізації управлін-
ських рішень, пов’язаних з оптимальним його 
формуванням із різноманітних джерел, а також 
забезпеченням ефективного його використання у 
різних видах господарської діяльності. Вдоскона-
лення системи управління капіталом підприєм-
ства, зокрема його формування та використання, 
набуває особливого значення, оскільки створен-
ня та розвиток необхідної фінансової ресурсної 
бази є важливою умовою сталого економічного 
зростання сільськогосподарських підприємств. 
Під час розроблення фінансової політики під-
приємства потрібно вибрати таку структуру ка-
піталу, за якої забезпечується найефективніша 
пропорційність між коефіцієнтами дохідності та 
фінансової стійкості підприємства, тобто макси-
мізується його ринкова вартість. 
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Аннотация
В статье рассмотрены сущность капитала, определены теоретические основы управления капиталом сельскохозяй-
ственного предприятия. На основе анализа взглядов и мнений отечественных и зарубежных ученых и обобщения тео-
ретико-методологических подходов к управлению капиталом предприятия и рассмотрения экономических условий, на 
фоне которых происходит формирование механизма управления капиталом предприятия, определено, что управление 
капиталом предприятия представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих 
решений. Это позволило предложить ряд направлений развития механизма управления капиталом сельскохозяй-
ственного предприятия с учетом базовых стратегий управления капиталом.
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Summary
In the article the essence of capital by the theoretical foundations of capital management of agricultural enterprises. 
By analyzing the views and opinions of domestic and foreign scientists and synthesis of theoretical and methodological 
approaches to capital management companies and consideration of economic conditions against which is the formation 
mechanism of capital management company, determined that the capital management of the enterprise is a system of 
principles and methods for the development and implementation making. It is possible to propose a number of areas of 
capital management mechanism of agricultural enterprises on the basis of basic money management strategies.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті зроблено спробу дослідити проблеми функціонування системи місцевого оподаткування в Україні. Здійснено 
аналіз основних змін та тенденцій у податковому законодавстві. Визначено загальні умови та шляхи покращення 
діючої вітчизняної системи місцевого оподаткування.
Ключові слова: система оподаткування, система місцевого оподаткування, реформування, бюджетна децентралізація, 
місцеве самоврядування.

Постановка проблеми. Інститут місцевих по-
датків і зборів є ключовим у сфері формування 
доходів місцевих органів влади в більшості розви-
нених країн. Ратифікувавши Європейську Хартію 
місцевого самоврядування [1] та проголосивши 
одним із напрямів подальшого розвитку економі-
ки інтеграцію до ЄС, Україна змушена поступово 
адаптувати систему формування доходів бюдже-
ту до умов і стандартів Євросоюзу. Саме тому пи-
тання вдосконалення системи місцевого оподатку-
вання в Україні сьогодні є особливо актуальним.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в пошуку шляхів розвитку системи 
місцевого оподаткування України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі розвитку місцевого оподаткування при-
святили свої дослідження А. Василенко, О. Жи-
рікова, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, 
А. Маглаперідзе, О. Ніколаєва, В. Опарін, К. Пав-
люк, Ю. Пасічник, С. Юрій та ін. Окремі проблеми 
у цій сфері знайшли своє вирішення у Податково-
му кодексі України [2] (далі – ПКУ) та новій ре-
дакції Бюджетного кодексу [3]. Проте, досі зали-
шається недостатньо дослідженим питання, який 
вплив мали останні законодавчі зміни на систему 
місцевого оподаткування і чи сприяють вони вирі-
шенню низки фінансових проблем місцевого само-
врядування, що мають місце в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реформування системи місцевого оподаткування 
в Україні має як позитивний ефект, так і певні 
недоліки. Скорочення кількості місцевих подат-
ків і зборів зменшує витрати фіскальних органів 
на їх адміністрування, однак, цих коштів не ви-
стачає для самофінансування.

Нинішня модель бюджетних відносин в Укра-
їні характеризується надмірною централіза-
цією податкових надходжень, асиметрією між 
зобов’язаннями та доходами органів місцевого 
самоврядування. Тому питання оптимального 
розмежування податкових надходжень між бю-
джетами різних рівнів набувають особливої ваги 
в умовах реформування бюджетного та подат-
кового законодавства, які нібито спрямовані на 
бюджетну децентралізацію. 

Основним джерелом, що забезпечує мобіліза-
цію доходів місцевих бюджетів є податкові над-
ходження, які, в свою чергу, включать загально-
державні та місцеві податки і збори (обов’язкові 
платежі). Так, з 1 січня 2015 року, відповідно до 
ст. 10 ПКУ [2], до місцевих податків належать:

– податок на майно;
– єдиний податок.
До місцевих зборів відносять:
– збір за місця для паркування транспортних 

засобів;
– туристичний збір.
Податок на доходи фізичних осіб (далі – 

ПДФО) продовжує зберігати позицію найваго-
мішого за обсягом джерела дохідної частини 
місцевих бюджетів – понад 60% від загальних 
надходжень місцевих бюджетів.

Віднесення єдиного податку до складу місце-
вих сприяє зростанню доходів спеціального фонду 
місцевих бюджетів, що є також позитивним мо-
ментом, оскільки надає місцевим органам влади 
додаткове джерело фінансування розвитку своїх 
територій. ПКУ [2] дає можливість для зростан-
ня надходжень до бюджету за рахунок звуження 
сфери застосування спрощеної системи оподатку-
вання через виключення з неї тих видів діяль-
ності, котрі є високорентабельними або доходи від 
яких є переважно пасивними, а також вилучення 
з переліку обов’язкових платежів, що заміняють-
ся єдиним податком, збору за спеціальне викорис-
тання природних ресурсів і внесків до Пенсійного 
фонду України, встановлення підвищених ставок 
єдиного податку за порушення умов застосування 
спрощеної системи оподаткування та анулювання 
Свідоцтва платника єдиного податку.

Фейкова реформа, що імітує проведення бю-
джетної децентралізації в Україні у формі збіль-
шення повноважень та фінансової бази місцевих 
громад триває близько десяти років, з року в рік 
декларується в Основних напрямах бюджетної 
політики [4], однак фактично не спостерігається 
підвищення рівня бюджетної централізації.

Збільшення обсягів надходжень від ПДФО 
зумовлено легалізацією ви-плати заробітної пла-
ти, позитивними тенденціями зростання дохо-
дів низькооплачуваних верств населення через 
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підвищення мінімальних соціальних гарантій та 
зростанням заробітної плати загалом. Основні 
чинники, які позитивно впливали на надходжен-
ня ПДФО, такі:

– збільшення ставки ПДФО до 15-17% (з 
2015 р. – 15-20%);

– підвищення мінімальної заробітної плати та 
відповідне зростання Фонду оплати праці;

– тенденція зростання номінального ВВП;
– введення в дію з 01.01.2007 р. оподаткуван-

ня доходів платників від продажу або обміну не-
рухомого, рухомого майна, отриманої спадщини, 
подарунків тощо.

В Україні загальний рівень доходів населення 
залишається низьким за стандартами країн не 
тільки тих, що розвиваються, а й із перехідною 
економікою. Згідно з міжнародними стандартами, 
для країн Центральної і Східної Європи та СНД 
введено міжнародний критерій бідності: відповідно 
до критеріїв Світового банку бідними вважаються 
особи, у яких вартість добового споживання ста-
новить 4,3 дол. США (у країнах із ринковою еко-
номікою цей показник становить 14,46 дол. США). 
За цим критерієм до категорії бідності належать 
26,7% населення, 14,8% проживають у злиденності. 
Крім того, існує суттєвий розрив за розміром мі-
німальної заробітної плати України і Євросоюзу: 
±50 євро (1 218 грн.) та 600 євро [5, с. 116].

Досвід розвинутих країн показує, що оподат-
кування доходів населення є дієвим інструмен-
том перерозподілу з чітко визначеними умовами 
суспільного добробуту, високим рівнем життя й 
доходів громадян. Удосконалення оподаткування 
доходів фізичних осіб в Україні повинно здій-
снюватися у напрямі забезпечення принципу со-
ціальної справедливості.

Як уже зазначалося, у зв’язку із прийняттям 
змін до ПКУ [2] значно скоротилася кількість міс-
цевих податків та зборів (із чотирнадцяти до чо-
тирьох). Проте, треба наголосити, що скасування 
комунального податку, ринкового збору та подат-
ку з реклами негативно вплинуло на формування 
доходів місцевих бюджетів. Податковими ново-
введеннями були ліквідовані податки, які склада-
ли основу надходжень від місцевого оподаткуван-
ня, натомість введено податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, 
збір за місця для паркування транспортних за-
собів, туристичний збір. Включення до їх складу 
єдиного податку спричинило підвищення питомої 
ваги місцевих податків і зборів у загальній струк-
турі доходів місцевих бюджетів.

Одним із нововведень ПКУ [2] стало запрова-
дження загальнодержавного екологічного подат-
ку на заміну колишньому збору за забруднен-
ня навколишнього природного середовища. Від 
цього джерела до місцевих бюджетів надійшло 
1,5 млрд. грн., а його частка у структурі доходів 
місцевих бюджетів склала 1,5%. Зазначимо, що 
з 1 січня 2011 року екологічний податок спла-
чують усі, хто використовує паливо для тран-
спортних засобів, у тому числі суб’єкти господа-
рювання, громадяни України, іноземці та особи 
без громадянства, які користуються автомобіля-
ми [6, с. 352]. Передбачається справляння еколо-
гічного податку за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення через податкових агентів, які здій-
снюють оптову та роздрібну торгівлю паливом.

Таким чином, екологічний податок сплачується 
платниками податку під час придбання палива, а 
податковими агентами, які реалізують паливо, цей 
податок утримується та сплачується до бюджету.

Формування податкових надходжень доходів 
місцевих бюджетів на 2015 рік базується на но-
вих законах та реформах. Із метою формування 
нових прогресивних відносин в управлінні бю-
джетними ресурсами в Україні прийнято низку 
законодавчих ініціатив: Закон № 80-VIII [7], За-
кон № 79-VIII [8], Закон № 71-VIII [9] тощо.

Водночас, ПКУ містить низку новацій, що 
носять дискусійний характер і стосуються під-
вищення соціальної справедливості в місцевому 
оподаткуванні, зокрема запровадження оподатку-
вання нерухомості, яке враховує фактори як фіс-
кального, так і соціального характеру, видаються 
вкрай складною справою. Проблеми полягають не 
лише у визначенні об’єкта оподаткування і подат-
кової бази, а й у необхідності введенні Єдиного 
державного кадастру нерухомості, здійсненні ка-
дастрового обліку нерухомого майна та кадастро-
вої діяльності. Без розв’язання цих проблем по-
даток на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, носитиме символічний характер.

Неабиякою проблемою стане визначення такої 
бази оподаткування, як житлова площа, оскіль-
ки саме поняття житлової площі не закріплене в 
податковому законодавстві. Якщо до податкових 
розрахунків включити лише площу житлових 
кімнат, то при будівництві нового житла більшість 
приміщень будуть декларуватися як господарські 
чи підсобні для зменшення бази оподаткування. 
І, навпаки, малозабезпечені громадяни можуть 
бути власниками розкішного житла, отриманого 
ще за радянських часів у центрі великих міст, або 
земельних ділянок поблизу великих міст. Тобто, 
гостро постає проблема збільшення податкового 
тиску на малозабезпечені верстви населення і це 
в умовах, коли плата за комунальні послуги для 
населення зростає в арифметичній прогресії. 

Ситуацію можна покращити за умов введення 
пільгового оподаткування окремим категоріям на-
селення або ж внаслідок перегляду ключових кри-
теріїв на предмет визначення єдиного підходу до 
об’єкта оподаткування, що базуватиметься на чіт-
кій класифікації об’єктів нерухомості. Водночас, 
практика застосування різноманітних пільг свід-
чить, що ними можуть безпідставно користувати-
ся будь-які платники податків із метою отриман-
ня податкової вигоди. Саме тому, на нашу думку, 
більш прийнятним видається другий варіант.

Ідея підвищення податкового навантаження 
на багатих відповідає тенденціям розвитку єв-
ропейського оподаткування та програмним за-
вданням реформування вітчизняної податкової 
системи, однак практична реалізація Проекту 
податкової реформи [10] потребує чіткої форма-
лізації та прозорості таких процесів.

Крім того, впровадження альтернативного но-
вого ПКУ [11] як і нової податкової реформи [10], 
потребує широкого висвітлення у ЗМІ, активного 
обговорення громадськістю, прозорих і виваже-
них рішень з боку Міністерства фінансів України, 
Уряду та Верховної Ради. Зміни до системи опо-
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даткування, в т.ч. і місцевого, треба не вносити, а 
напрацьовувати. Лише внаслідок досягнення комп-
ромісу можна буде досягти спрощення умов ве-
дення бізнесу, усунути чисельні суперечності, що 
мають місце в діючому ПКУ [2] та інших норма-
тивно-правових актах, а, отже, забезпечити про-
зорість та ефективність адміністрування податків.

В Україні подальше реформування системи 
оподаткування можливе з використанням двох 
основних підходів: суспільно вмотивованого та 
науково обґрунтованого реформування податко-
вої системи, причому перший підхід використо-
вується найчастіше [12, с. 153]. 

Суспільно вмотивоване реформування системи 
оподаткування має низку суттєвих недоліків, обу-
мовлених тим, що рішення приймаються лобістами 
інтересів окремих соціальних груп, власників круп-
них корпорацій або окремих державних інститутів. 
Роль науки при такому варіанті податкового ре-
формування практично нівелюється. За таких об-
ставин нововведення податкової реформи можуть 
призвести до краху податкової системи [13, с. 104].

Сьогодні в Україні процеси фінансово-бю-
джетної децентралізації хоча й набули незворот-
ного характеру, але не мають системності і все 
ще не сприяють стимулюванню місцевих органів 
до пошуку джерел активізації власних економіч-
них ресурсів.

Децентралізація бюджетної системи стала від-
повіддю на підвищення централізації фінансованих 
потоків сьогодні та має стати ключовим напрямом 
бюджетної політики України, яка, в свою чергу, 
має активно взаємодіяти із податковою політикою. 
В умовах переходу до децентралізації управління 
фінансовими ресурсами обсяг надходжень у місце-
ві бюджети має відповідати потребам регіону, але 
в умовах економічної нестабільності та ведення во-

єнних дій на Сході України досягти цього буде над-
звичайно важко, отож процес цей буде тривалим.

Бюджетна децентралізація спрямована на 
розширення дохідних джерел, бази адміністру-
вання та надання права органам місцевої вла-
ди самостійно регулювати розміри місцевих по-
датків та зборів. Існування місцевих податків і 
зборів забезпечує, в першу чергу, задоволення 
інтересів територіальних громад, від імені яких 
діють органи місцевого самоврядування, оскільки 
такі платежі є виключно їх фінансовою базою. 
Таким чином, належне й ефективне застосуван-
ня місцевих податків і зборів дозволить місцевим 
органам влади формувати достатню суму коштів, 
необхідну для здійснення їх завдань і функцій, 
що перебувають у їх самостійному розпоряджен-
ні і концентруються у відповідних бюджетах.

Висновки з проведеного дослідження. Діюча на 
сьогодні в Україні система місцевого оподаткуван-
ня, як і система оподаткування країни в цілому, 
потребує постійного удосконалення, що є наслідком 
наступних вимог до неї: забезпечити достатніми фі-
нансовими ресурсами територіальні громади; слу-
жити ефективним інструментом місцевої соціаль-
но-економічної політики, спрямованої на виконання 
завдань збалансованості економіки та розвитку ре-
гіонів, а також сприяти фінансовій незалежності та 
спроможності органів місцевого самоврядування. 
Надзвичайно важливим, на нашу думку, є всебічне 
сприяння зміцненню та стабілізації дохідної части-
ни місцевих бюджетів України при інтенсивному 
скороченні обсягів централізованого фінансування. 
Місцеві податки і збори повинні гарантувати за-
безпечення надходжень до бюджетів міських, се-
лищних і сільських рад, підтримувати і розвивати 
місцеву інфраструктуру, роль якої також має зрос-
тати та відповідати потребам громади.
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СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗА УМОВ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Розглянуто аналітичні інструменти оцінки впливу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища на рівень 
економічного потенціалу підприємства. Обґрунтовано альтернативні стратегії конкурентного розвитку підприємств. 
Окреслено основні «проблемні місця» господарської діяльності підприємств та сформовано перелік організаційно-
економічних заходів для їх ліквідації.
Ключові слова: економічний потенціал, конкурентні стратегії, економічна безпека.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Вирішення проблем стало-
го та ефективного функціонування промислових 
підприємств в умовах жорсткої конкуренції се-
ред виробників промислової продукції підвищує 
важливість питання формування та реалізації 
стратегій економічного розвитку, спрямованих на 
підвищення їх економічної безпеки. Тому особли-
вого значення в сучасних умовах набувають пи-
тання оцінювання економічного потенціалу під-
приємств та визначення шляхів їх стратегічного 
розвитку з урахуванням проведеної оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Останнім часом 
дослідженню питань стратегічного розвитку та 
забезпечення економічної безпеки підприємств 
приділяється чимало уваги серед науковців. Зо-
крема, розгляду даних питань присвячені роботи 
М.І. Головінова  [1], Н.Т. Малої  [2], О.І. Маслак  
[3], І.Г. Сокиринської  [4], І.В. Тюхи  [5].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означе-
на стаття. Незважаючи на цілий ряд досліджень, 
на сьогодні потребує наукового обґрунтування за-
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стосування стратегій економічного розвитку під-
приємств в системі формування їх економічного 
потенціалу і підвищення економічної безпеки.

Постановка завдання. Головна мета дослі-
дження – визначити можливості застосування 
стратегій економічного розвитку промислових 
підприємств для підвищення рівня їх економіч-
ної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. За сучасних умов підвищеної невизна-
ченості та динамічних процесів ринкового серед-
овища для промислових підприємств актуальною 
є необхідність забезпечення стійкого конкурент-
ного статусу. Це можливо за рахунок постійного 
розвитку економічного потенціалу в режимі ре-
ального часу у відповідь на зовнішні виклики. 

Розвиток економічного потенціалу підприєм-
ства слід вважати складним процесом, який, в 
свою чергу, складається з певної кількості еле-
ментів, які, діючи у взаємозв’язку і взаємоза-
лежності один з одним, формують цілісний сис-
темний механізм. Це дає можливість розробити 
цілісну концепцію організаційно-економічного 
механізму управління економічним потенціалом 
підприємств, що сприятиме підвищенню ефек-
тивності функціонування господарюючих систем 
через активізацію відповідних системних еле-
ментів механізму: конкурентних переваг, конку-
рентного потенціалу, конкурентної стратегії та 
конкурентного статусу.

Метою формування економічного потенціалу 
та підвищення економічної безпеки підприємства 
має стати забезпечення його сталого функціо-
нування за будь-яких економічних, політичних, 
соціальних та інших змін зовнішнього середови-
ща. Цей процес складається із певної кількості 
етапів, які пов’язані між собою логічною послі-
довністю, що забезпечує циклічність процесу їх 
конкурентного розвитку через визначення цілей 
і завдань, розробку стратегії та політики під-
вищення економічного потенціалу, формування 
конкурентних переваг, які забезпечують покра-
щений конкурентний статус підприємства.

Для забезпечення ефективного функціону-
вання та економічної безпеки промислових під-
приємств необхідною є наявність відповідного 
методичного інструментарію оцінки рівня їх еко-
номічного потенціалу та конкурентного станови-
ща. Міжнародний та вітчизняний досвід свідчить, 
що наразі не існує єдиної загальноприйнятої ме-
тодики оцінки рівня економічного потенціалу під-
приємств. З огляду на це, обґрунтовано методич-
ні підходи щодо організації комплексної системи 
оцінки рівня економічного потенціалу підпри-
ємств з метою отримання конкурентних переваг 
на основі використання аналітичних інструментів, 
серед яких: метод, що заснований на теорії ефек-
тивної конкуренції (функціональний); підходи до 
оцінки конкурентоспроможності підприємства, які 
пов’язують її рівень з показниками якості (конку-
рентоспроможності) продукції підприємства; ме-
тоди, засновані на теорії конкурентної переваги; 
метод бенчмаркінгу; метод ієрархій, різниць, сум, 
добутків, експертної оцінки та інші.

Вирішення проблеми отримання комплексної 
характеристики та узгодження механізмів, що 

забезпечує стійкий економічний розвиток під-
приємств, потребує глибокого дослідження різ-
них чинників впливу на цей процес. Це надає 
можливість врахувати зовнішні та внутрішні 
фактори у практичній розробці стратегії підви-
щення економічного потенціалу підприємства. 
З метою встановлення кількісних та якісних ха-
рактеристик та їх впливу на конкурентоспро-
можність промислових підприємств в результаті 
використання математичних методів та корот-
кострокового прогнозування конкретних показ-
ників економічного потенціалу слід розробити 
методологію багатовимірного групування, яка є 
одним із інструментів кластерного аналізу.

В результаті застосування методики кореля-
ційно-регресійного аналізу можна також підви-
щувати економічний потенціал та забезпечувати 
економічну безпеку промислових підприємств, 
принциповим положенням яких є усунення 
«слабких місць», виявлених за допомогою ко-
реляційно-регресійної залежності системи фак-
торів, що впливають на економічні результа-
ти діяльності підприємств. Керуючи окремими 
складовими економічного потенціалу підприєм-
ства, можна отримати реальний ефект у вигляді 
приросту прибутку. В залежності від цього кож-
не підприємство може обрати альтернативні на-
прями свого стратегічного розвитку.

Ефективним аналітичним інструментом оцін-
ки впливу різних чинників зовнішнього та вну-
трішнього середовища на рівень економічного 
потенціалу підприємства, а також методичним 
підходом, який дозволяє окреслити загальну 
стратегічну «лінію» поведінки суб’єктів господа-
рювання в напрямі їх конкурентного розвитку 
та забезпечення економічної безпеки є розробка 
стратегічних векторів їх розвитку.

Ідентифікація переваг та недоліків за допомо-
гою SWOТ-аналізу дозволяє визначати сильні та 
слабкі сторони діяльності підприємств, а також 
виявляти можливості і загрози в досягненні ви-
сокого рівня економічної безпеки. Обґрунтування 
альтернативних стратегій конкурентного розви-
тку підприємств за методикою SWOТ-аналізу 
дає можливість виявити численні фактори, які 
сприяють або обмежують розвиток конкуренто-
спроможності підприємства, і, що дуже важливо, 
визначити чотири можливих вектори стратегіч-
ного розвитку підприємства, спрямованих на під-
вищення рівня економічної безпеки та економіч-
ного потенціалу.

«Стратегія розвитку» підприємства визна-
чає доцільні стратегічні «ходи», спрямовані на 
використання сильних сторін економічного по-
тенціалу в умовах використання можливостей 
зовнішнього середовища. Підприємство має зосе-
редитись на використанні таких власних сильних 
характеристик,як: висока якість та екологічність 
продукції; здатність нарощувати обсяги вироб-
ництва; високий трудовий потенціал та здатність 
навчатись новому; формування іміджу; гнучкість 
малого виробника тощо. Це дозволяє сподіватись 
на одержання стратегічного успіху в напряму 
виходу на зовнішні ринки промислової продук-
ції, налагодження тісних коопераційних зв’язків 
з іншими підприємствами галузі, отримання до-
ступу до іноземних інвестиційних ресурсів.
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«Стратегія захисту» підприємства доцільна 
за умов, коли необхідно зберегти існуюче ста-
новище на ринку, або обмежити дію негативних 
факторів зовнішнього впливу за рахунок акти-
візації внутрішніх сильних сторін. Дослідження 
показують, що використання сукупності вияв-
лених сильних сторін підприємства дозволить 
сподіватись на згладжування таких негативних 
тенденцій у зовнішньому середовищі, як: знизи-
ти потребу у використанні залучених кредитних 
ресурсів; згладити проблему підвищення цін на 
енергоносії (паливо); компенсувати відсутність 
активних ринків промислової продукції; виріши-
ти проблему скорочення ринків збуту продукції.

«Стратегія стабілізації» визначає довгостро-
кові напрями розвитку підприємства щодо усу-
нення слабких сторін діяльності за рахунок ви-
користання тих сприятливих можливостей, які 
відкриваються у зовнішньому середовищі. Під-
приємство має використовувати такі зовнішні 
чинники, як: 

– розвиток системи дорадництва та інформа-
ційної підтримки бізнесу; 

– розвиток лізингових відносин у даній сфері; 
– схильність товаровиробників до кооперації 

та спільної конкурентної боротьби; 
– наявність потужної науково-навчальної 

бази у регіоні. 
Це дозволить зміцнити економічний потенціал 

підприємств у сфері нарощування темпів зрос-
тання обсягів господарської діяльності; навчання 
персоналу новим підходам до ведення бізнесу; 
розвитку системи розподілу продукції тощо.

«Стратегія ліквідації» відображає граничний 
випадок та орієнтує підприємство на вибір одного 
з можливих напрямів скорочення чи ліквідації біз-
несу в умовах, коли наявний економічний потен-
ціал та стан чинників зовнішнього впливу станов-
лять критичну загрозу для подальшого розвитку.

Слід відмітити, що кількість аналітичних да-
них та глибина представлених факторів конку-
рентного розвитку підприємства може бути різ-
ною. Проте, даний аналітичний інструмент слід 
вважати найбільш дієвим способом, який дає 
можливість оцінити саме якісні фактори впливу 
на економічний потенціал підприємства.

Представлені альтернативні стратегії еконо-
мічного розвитку промислових підприємств, на 
наш погляд, дозволяють керівництву виробити 
чітку модель стратегічної поведінки у напряму 
забезпечення динамічного зростання бізнесу в 
умовах висококонкурентного швидкозмінного зо-
внішнього середовища та підвищити рівень еко-
номічної безпеки.

З метою конкретизації загальних дій промисло-
вих підприємств, спрямованих на стабілізацію їх 
господарської діяльності, формування конкуренто-
спроможності на ринку та підвищення економіч-
ного потенціалу, пропонується окреслити основні 
«проблемні місця» в залежності від ефективності 
господарювання та порекомендувати використову-
вати наступні організаційно-економічні заходи.

Для промислових підприємств, які мають пере-
ваги у структурі майна, відрізняються високими 
темпами зміни основного та оборотного капіталу, 
достатнім рівнем управління виробничою діяль-
ністю та високою ефективністю господарських 

процесів, проте мають основні недоліки у вигляді 
управління кадрами та відчутно залежать від зо-
внішніх джерел фінансування пропонується:

– намагатися більшу частину прибутку ре-
інвестувати у розвиток підприємства та оптимі-
зувати структуру капіталу, вишукуючи нові зо-
внішні джерела фінансування;

– мінімізувати негативний вплив на фінансо-
во-господарську діяльність за рахунок управлін-
ня обсягами діяльності та активами підприємства;

– приділяти більшу увагу управлінню еконо-
мічним потенціалом за рахунок впровадження 
сучасного мотиваційного механізму, вишукувати 
резерви підвищення економічного потенціалу та 
економічної безпеки.

Для промислових підприємств, які мають ряд 
фінансових проблем та проблем раціонального 
управління активами пропонується:

– скоротити кредиторську заборгованість під-
приємств;

– вишукувати альтернативні джерела інвес-
тування;

– переглянути політику стосовно залучення 
додаткових джерел фінансування;

– нормалізувати обсяги господарювання, що 
призведуть до підвищення прибутковості під-
приємств;

– приділити увагу економічному потенціалу, 
продуктивності його використання, яке призведе 
до підвищення їх прибутковості;

– організувати продаж, консервацію або лік-
відацію окремих об’єктів основних засобів, які за 
рахунок амортизаційних відрахувань зменшу-
ють величину отриманого прибутку;

– вчасно оновлювати основні засоби та ефек-
тивно їх використовувати.

Для промислових підприємств, які мають по-
дібні проблеми, а саме: низька питома вага обо-
ротного капіталу в загальній вартості майна 
підприємства; низькі темпи змін як основного, 
так і оборотного капіталу; значні обсяги поточ-
них зобов’язань; скорочення обсягів діяльності; 
збитковість; неефективне управління основним 
та оборотним капіталом, що відображається на 
результатах фінансово-господарської діяльнос-
ті тобто, характерною рисою яких є достатньо 
низький рівень управління ефективністю усієї 
сукупності господарських процесів, необхідно:

– розглядати усі можливі джерела залучення 
фінансових ресурсів;

– приділяти увагу управлінню оборотними 
активами щодо прискорення їх оборотності;

– відшукувати та мобілізувати резерви щодо 
підвищення прибутковості;

– нарощувати ефективність використання 
основних та оборотних активів;

– особливу увагу слід приділити управлінню 
основними засобами;

– намагатися використовувати трудовий по-
тенціал у повному обсязі, що підвищить продук-
тивність використання виробничих ресурсів;

– переймати досвід ведення справ у більш 
успішних промислових підприємств.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким чи-
ном, застосування стратегій економічного розвитку 
промислових підприємств в системі формування їх 
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економічного потенціалу та підвищення рівня еко-
номічної безпеки має базуватися на результатах 
використання певного аналітичного інструментарію 
для забезпечення можливості прийняття обґрунто-
ваних та ефективних управлінських рішень. У по-

дальших дослідженнях даного напряму доцільно 
розробити модель вибору стратегії економічного 
розвитку підприємства в залежності від результа-
тів проведеної оцінки її економічного потенціалу та 
рівня економічної безпеки.
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У статті розглянуті основні тенденції розвитку міжнародного фінансового ринку, чинники впливу на фінансові ринки 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
розвитку економіки спостерігаються явища, які 
супроводжуються інтеграційними процесами, 
сплетінням фінансових ринків багатьох країн, 
відкриттям кордонів, створенням відкритих еко-
номік. Своєчасне дослідження основних етапів 
і чинників глобалізації фінансового ринку, осо-
бливостей впливу глобалізаційних процесів на 
фінансові ринки країн, визначення відповідних 
ризиків та їх врахування є важливою частиною 
економічної науки як з теоретичної, так і з прак-
тичної точки зору. 

Постановка завдання. Завдання полягає в 
дослідженні міжнародного фінансового ринку, 
основних тенденцій його розвитку, формулюван-
ня негативних та позитивних явищ для світової 
економіки, а також аналіз відповідних ризиків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток міжнародного фінансового ринку без-
посередньо пов'язаний з таким явищем як гло-
балізація. Глобалізація економічного простору 
являє собою створення єдиного світового еконо-
мічного простору, в рамках якого складається 
єдиний відтворювальний процес [1, с. 272]. 

Основне місце в глобалізації економічного про-
стору займає процес глобалізації світових фінан-
сових ринків, тобто об'єднання в єдину світову 
систему усієї сукупності міжнародних фінансо-
вих відносин. Цей об’єктивний процес обумовле-
ний прагненням спільного ринку до вирівнюван-
ня норми прибутку: кожен учасник ринку бажає 
отримувати близький до решти агентів прибуток 
на один і той же фінансовий актив, в якому б фі-
нансовому інституті він не був розміщений. Ряд 
дослідників називають процес глобалізації фінан-
сового ринку фінансовою революцією [2, с. 234].

Основну роль у цьому процесі відіграла зміна 
світової валютної системи (криза Бреттон-Вуд-
ської валютної системи та введення стандарту 
СДР), зняття бар'єрів по прямих і портфель-
них міжнародних інвестиціях, розвиток зв'язку і 
комп'ютерних технологій, поява нових похідних 
фінансових інструментів, зниження інвестиційних 
ризиків унаслідок підвищення відкритості кон-
кретних компаній і загальної державної фінансо-
вої системи в країнах-одержувачах капіталу.

Особливу увагу глобалізаційним процесам та 
їх впливу на тенденції розвитку світового фінан-
сового простору приділяли західні вчені, а саме 

Г. Марковіц, У. Шарп, М. Обстфельд, П.Р. Круг-
ман, Ф. Мартін, Д. Тобін та інші, які детально 
дослідили динаміку розвитку глобалізаційних 
процесів та їх взаємозв’язок із розвитком різних 
сегментів світової економіки [3, с. 19; 4, с. 24].

У вітчизняний економічній літературі про-
блемам міжнародної економічної інтеграції та 
шляхам розвитку національних та світових фі-
нансових ринків присвячено роботи Ю. Пахомо-
ва, В. Степаненка, Б. Карпінського, З. Луцишин, 
Ю. Тріфонова, Н. Стукало [5, с. 37-42].

На сучасному етапі розвиток світового фі-
нансового ринку супроводжується перш за все 
стрімким розвитком такої складової, як фінансо-
ві послуги та еволюцією якісних характеристик 
самого ринку. У зв'язку з цим можна виділити 
наступні тенденції, що характеризують його су-
часний стан та визначають подальший розвиток:

1. Збереження високої долі фінансових послуг, 
що надаються через офшорні фінансові центри. 
Саме в офшорних центрах найдинамічніше роз-
виваються експорт і імпорт фінансових послуг. 
Офшорні фінансові центри опосередкують істот-
ний об'єм трансграничного потоку капіталу, зна-
чно перевершуючи об'єм інвестицій, необхідний 
самим офшорним юрисдикціям. На групу держав, 
що мають офшорні центри, доводиться від 14 до 
18% світового експорту фінансових послуг. Обсяг 
вказаних послуг, що надаються офшорними цен-
трами, істотно перевищує розміри національних 
економік країн, що створили на своїй економіч-
ній території подібні центри, і є важливою стат-
тею формування ВВП даних держав. Статисти-
ка Банку міжнародних розрахунків свідчить, що 
приблизно 50% кредитів країнам, що розвива-
ються, доводиться на офшорні фінансові центри. 
При цьому близько 30% іноземних активів країн, 
що розвиваються, також розміщено в офшорних 
юрисдикціях [6, с. 19-20].

2. Розширення використання аутсорсингу 
на світовому ринку фінансових послуг. Ринок 
аутсорсингу, що динамічно розвивається, став 
невід’ємною частиною ринку фінансових послуг. 
Швидкі зміни ринку, зростаюча конкуренція, 
прагнення до постійного зниження витрат, консо-
лідація галузі і технологічні зміни ведуть до того, 
що фінансові інститути великі зусилля концен-
трують в області досягнення конкурентних пере-
ваг, тоді як допоміжні функції делегуються сто-
роннім компаніям-постачальникам [6, с. 21-25].
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3. Поява нових видів фінансових послуг і роз-
виток інтернет-банкінгу. Загальносвітові тенденції 
розвитку, такі, як інтернаціоналізація, інституці-
оналізация, зростання міжнародної конкуренції, 
інтеграція, інформатизація і комп’ютеризація, 
концентрація світових ринків і інші тенденції, 
сприяють зростанню обсягів міжнародних фінан-
сових послуг, розширенню асортименту, збіль-
шенню їх мобільності. З розвитком інформаційних 
технологій (IT) і глобалізацією ринків різко зросли 
масштаби операцій, з’явилися всілякі типи уста-
нов і новий вигляд послуг у фінансовому секторі 
на основі глобальних грошей. 

4. Зміна виробничої структури світового рин-
ку фінансових послуг, універсалізація банківської 
діяльності. Нова структура виробництва світового 
ринку фінансових послуг стає усе більш спеціалі-
зованою на виробництві і продажі фінансових по-
слуг, що набуває інтегрованої форми, в якій пред-
ставлені банки, фінансові конгломерати, біржі. 

Усунення бар’єрів між ринками і розвиток тех-
нологій сприяють посиленню конкуренції в секторі 
фінансових послуг. Зниження обмежень для вхо-
ду на ринок призводить до зниження витрат для 
відкриття нового бізнесу в секторі. Так, для від-
криття банку вже немає необхідності в створенні 
широкої банківської мережі, оскільки діє режим 
електронних платежів. Крім того, з’явилася мож-
ливість виходу на нові ринки з мінімальними ви-
тратами за допомогою мережі Інтернет, тому при-
дбання фінансових продуктів значно спростилося, 
а інформація про позичальників стала дешевша 
і доступніша. Завдяки поліпшенню двосторон-
ніх телекомунікаційних технологій у споживачів 
з’являється повніша інформація про фінансові по-
слуги і про процедури, в яких вони беруть участь. 
В результаті значно знижуються витрати, покра-
щується якість послуг [7, с. 1-3].

5. Переважання в структурі фінансових по-
слуг найбільших транснаціональних банків (ТНБ) 
у долі фінансових послуг, які надаються в кра-
їні базування. Велика частина фінансових по-
слуг найбільших транснаціональних банків світу 
сконцентрована усередині держави базування ка-
піталу, хоча є істотні відмінності між окремими 
банками і регіонами. Так, основний обсяг фінан-
сових послуг ТНБ країн Північної Америки і Азі-
атсько-тихоокеанського регіону (77 і 86% від за-
гального об'єму послуг, що надаються, відповідно) 
надають на національному внутрішньому ринку. 
Європейські транснаціональні банки більшою мі-
рою залучені в міжнародну торгівлю фінансовими 
послугами (45%), у тому числі за межами загаль-
ноєвропейського ринку (21%) [8, с. 472].

В основі глобалізації фінансової системи ле-
жить взаємодія таких явищ: технічний прогрес, 
що дозволяє здійснювати міжнародні фінансові 
угоди в режимі реального часу й значно скоро-
тити витрати на транспорт і комунікацію; зроста-
юча конкуренція: з одного боку, між кредитними 
й фінансовими установами на фінансових ринках, 
а з іншого, – між самими фінансовими ринками 
внаслідок значного розвитку інформаційних техно-
логій і телекомунікацій; реструктуризація кредит-
них і фінансових установ шляхом їхнього злиття 
й поглинання як слідство зростаючої конкуренції 
між ними; широка інтернаціоналізація бізнесу че-

рез посилення транснаціонального характеру ді-
яльності корпорацій; консолідація регіональних 
інтеграційних об'єднань (у Європі – Економічний 
і валютний союз); послаблення твердого контролю 
щодо здійснення міжнародних угод, пов'язаних з 
рухом капіталу фондових бірж; макроекономічна 
стабілізація й реформи в ряді країн, що розвива-
ються і країн з перехідною економікою, які створи-
ли сприятливий клімат для іноземних інвесторів; 
широке використання «принципу важеля» (значне 
позичання коштів для своїх інвестицій) і розвиток 
процесів сек’юритизації активів у промислово роз-
винених країнах [9, с. 25-33].

Фінансовий ринок в умовах глобалізації є 
сферою зародження небезпек як для розвинутих 
країн, так і для країн, що розвиваються. Очевид-
но, що під дією ризиків можуть зароджувати-
ся глобальні фінансові кризи, наслідками яких є 
зростання боргової залежності країн, поглиблен-
ня дисбалансів між фінансовим та реальним сек-
торами економіки тощо.

Ризики слід розглядати як невід’ємний еле-
мент процесу діяльності світового ринку. До 
основних причин виникнення фінансових ризиків 
можна віднести [10, с. 101]: 

1) нестабільна політика країни; 
2) зниження цін на світовому ринку; 
3) коливання валютних курсів; 
4) конкурентна боротьба між транснаціональ-

ними корпораціями та окремими країнами; 
5) інфляція. 
Глобальними загрозами фінансовій безпеці 

країн слід вважати явні чи потенційні дії, що 
ускладнюють або унеможливлюють реалізацію 
національних економічних інтересів і створюють 
небезпеку для соціально-економічної та політич-
ної систем, національних цінностей, життєзабез-
печення нації та окремої особи [11, с. 108].

З іншого боку, фінансова глобалізація дає змо-
гу країнам отримати додаткові джерела грошей та 
капіталу, вийти на нові ринки інвестиційних ре-
сурсів, що загалом являє собою підґрунтя для по-
зитивних фінансово – економічних зрушень. Сьо-
годні прискорення процесу фінансової глобалізації 
проявляється у високій динаміці та зростаючому 
обсязі валютних та євровалютних ринків, банків-
ських депозитів в іноземній валюті, коштів, залу-
чених з міжнародного фінансового ринку, суттєвої 
частки іноземних фінасових ресурсів у соціально – 
економічному розвитку окремих країн.

6. Зростання кількості іноземних інвесторів 
у формі фінансово-кредитних інститутів, що здій-
снюють вкладення, а також що надають різні види 
фінансових послуг не лише на ринках країн, що 
розвиваються, з високим рівнем соціально-еконо-
мічного розвитку (держави Центральної Європи, 
Східної Азії, Аргентина, Бразилія, Мексика), але 
і в регіонах з низьким рівнем доходів. Міжнародні 
інвестиції стали рушійною силою глобалізації та 
поглиблення фінансових ринків, що визначається 
як загальними тенденціями розвитку та модерні-
зації фінансових механізмів, так і особливостя-
ми розвитку регіональних ринків, прискоренням 
зростання окремих груп фінансових продуктів.

Ступінь поглиблення фінансових ринків харак-
теризує поняття «фінансова глибина» (financial 
depth), що було введено в кінці 80-х років 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ40

4 (07), листопад 2015

в публікаціях Світового банку (СБ), для того, щоб 
відобразити зв’язок між насиченістю економіки 
грошовими ресурсами, складністю і розгалуже-
ністю фінансової та грошово-кредитної системи, 
з одного боку, і темпами економічного зростання – 
з іншого [12, с. 7].

При оцінці фінансової глибини необхідно вра-
ховувати, що на розвинених ринках як інвесто-
ри, так і емітенти цінних паперів мають істотно 
більший вибір фінансових інститутів та інстру-
ментів, що дозволяє поліпшити розподіл капіта-
лу та ризику [12, с. 9].

Розрахуємо показник фінансової глибини для 
основних регіонів світу за формулою: 

ФГ= Капіталізація ринку акцій + 
+державні ЦП + боргові папери фінансових 

та нефінансових інституцій + сек’юритизовані 
та несек’юритизовані кредити

Проаналізувавши таблицю, можна зробити ви-
сновок, що найбільшими ринками акцій, корпора-
тивних облігацій і ринком сек'юритизованих ін-
струментів є США, у той час як Західна Європа 
дотримується в істотному ступені традиційної схе-
ми банківського кредитування і використання бан-
ківських інститутів для інших форм фінансування. 
У Японії майже половина показника фінансової 
глибини визначається величезними розмірами 
ринку державних облігацій, а разом з банківськими 
позиками – понад дві третини. Відставання країн 
в фінансовій сфері викликано, в першу чергу, прак-
тичною відсутністю ринків корпораційних борго-
вих паперів і сек'юритизованих активів, в джере-
лах фінансування переважають банківські кредити 
та ринки акціонерного капіталу [12, с. 13-18].

У довгостроковому періоді слід очікувати по-
дальшого скорочення розриву між розвиненими 
країнами та країнами, що розвиваються, за по-
казником фінансової глибини, оскільки в остан-
ніх посилюються фундаментальні чинники по-
глиблення фінансового ринку. Більшість з цих 

країн мають високий рівень заощаджень, що за-
безпечує необхідні джерела капіталу для розши-
рення інвестицій в умовах зростання попиту на 
фінансові ресурси для розвитку інфраструктури, 
житлового фонду, комерційної нерухомості і ви-
робничих потужностей.

При цьому подальший розвиток фінансових 
ринків несе з собою безпосередні вигоди еконо-
міці країн, забезпечуючи для корпоративного та 
індивідуального сектора великі можливості для 
інвестування заощаджень, залучення капіталу 
та створення більш сприятливих умов для ди-
версифікації портфелів і нівелювання ризику. 
Причому еволюція фінансових ринків та їх по-
глиблення продовжиться як по основних групах 
країн, так і за групами фінансових інструментів, 
що й подалі знайде відображення і в показниках, 
що характеризують даний процес. 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Рівень глобалізації фінансових ринків с кожним 
роком зростає. Повна глобалізація, в свою чер-
гу, призведе до перенесення більшості функцій 
держави щодо регулювання фінансовою сферою 
країни на глобальний рівень, тому важливим є 
визначення тих функцій, які лишатимуться пре-
рогативою держави. При цьому останні тенденції 
розвитку світового фінансового ринку визнача-
ють необхідність побудови механізму чіткої взає-
модії внутрішніх і світових регуляторів глобаль-
ного фінансового ринку для зменшення величини 
різноманітних факторів ризику. Незважаючи на 
велику кількість досліджень, що спрямовані на 
аналіз різноманітних проблем сучасного фінансо-
вого ринку, недостатньо опрацьованими залиша-
ються питання входження національної економі-
ки до світового фінансового простору, можливість 
використання заходів державної політики, інно-
ваційних фінансових інструментів в умовах рин-
кової трансформації економіки, що можуть бути 
досліджуваними у подальших статях.

Таблиця 1
Фінансова глибина основних сегментів фінансового ринку за регіонами 

у 2014 році у % до регіонального ВВП) [12, с. 10]

Капіталізація 
ринку акцій

Державні 
цінні 

папери

Боргові 
папери 

фінансових 
інститутів

Боргові 
папери 

нефінансових 
інститутів

Сек’юритизовані 
кредити

Несек’юритизовані 
кредити

Фінансова 
глибина 

США 119 75 116 31 77 44 462

Японія 72 220 31 18 10 106 457

Західна Європа 69 72 115 10 15 110 400

Інші розвинуті 
країни

152 40 47 20 29 91 388

Китай 97 28 16 10 2 127 280

Індія 93 44 7 4 1 60 209

Інші країни Азії 62 34 7 1 10 54 168

Середній та 
Близький Схід

96 15 5 6 2 66 190

Латинська 
Америка

52 38 20 3 2 27 142

Країни СНД та 
Східної Європи

48 24 6 2 - 62 142
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Постановка проблеми. Фінансово-економіч-
на безпека – явище, притаманне будь-якому 
суб’єкту суспільства – від індивіда до держави 
та глобальної світогосподарської системи, оскіль-
ки кожен із них функціонує в умовах високоди-
намічних змін, позитивних і негативних впливів 
різноманітних чинників, посилення взаємозв’язку 
всіх господарських, фінансових, соціальних про-
цесів в економіці. Проблематика фінансово-еко-
номічної безпеки господарських суб’єктів є ак-
туальним питанням на сучасному етапі розвитку 
України з огляду на становлення ринкового ме-
ханізму господарювання, поглиблення глобаліза-
ційно-інтеграційних процесів, необхідність подо-
лання спадних тенденцій в економіці країни та 
переходу до стійкого економічного зростання.

Важливим питанням дослідження фінансо-
во-економічної безпеки підприємства є пробле-
ма оцінювання її рівня, детермінації сукупності 
показників такої оцінки, визначення порогових 
(граничних) значень, вибір та обґрунтування ме-
тоду групування, інтегрування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окреслена проблема не є новою для економіч-
ної науки: сьогодні розроблено низку методич-
них підходів до оцінювання фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємств. Серед вітчизняних 
науковців, які займалися виробленням нових та 
адаптацією існуючих методик аналізу питань 
економічної і фінансової безпеки на макрорівні 
слід відзначити І. Бланка, Ф. Бутинця, А. Бутка, 
К. Горячеву, Н. Грицюк, Л. Донець, К. Ізмайлову, 
М. Коробова, Є. Мниха, В. Сопка, О. Терещен-
ка, С. Шкарабана. Істотний внесок у розвиток 
та удосконалення методики аналізу фінансово-
го стану зробили зарубіжні фахівці: М. Баканов, 
С. Барнгольц, О. Єфімова, В. Ковальов, М. Ме-
тьюс, Д. Міддлтон, С. Дж. Браун, Р. Папєхін, 
А. Томпсон, А. Шеремет та ін. Не применшуючи 
значення внеску в науку вище названих дослід-
ників, слід відмітити необхідність переосмислен-
ня методичних підходів до аналізу фінансово-
економічної безпеки та обґрунтувати доцільність 
застосування цих підходів при дослідженні.

Метою статті є узагальнення методичного ін-
струментарію дослідження фінансово-економічної 

безпеки промислових підприємств та виявлення 
особливостей його практичного застосування.

Основні результати дослідження. В економіч-
них дослідженнях при оцінюванні рівня фінансо-
во-економічної безпеки суб’єктів господарювання 
використовують ряд підходів. Найпоширенішими 
серед них, які застосовуються на практиці, є: інди-
кативний, економіко-математичний та ресурсно- 
функціональний.

Індикативний підхід передбачає здійснення 
узагальнюючої оцінки фінансово-економічної 
безпеки суб’єктів господарювання на підставі зі-
ставлення граничних (критичних і нормальних) 
та фактичних значень індикаторів. Індикаторами 
рівня безпеки суб’єктів господарювання можуть 
виступати нормовані значення показників, розра-
ховані на базі нормативних (граничних) значень 
вихідних показників [1, с. 138–139; 2, с. 11–12; 
3, с. 234–237]. При цьому нормування проводять-
ся відносно мінімального або максимального зна-
чення показника (залежно від методичного під-
ходу): для показника типу «мінімум» значення 
дорівнює 1, для показника типу «максимум» -1).

Економіко-математичний підхід для оцінюван-
ня рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів 
господарювання (Pфеб) передбачає використання 
такої функціональної залежності [4, с. 251–263; 
5, с. 110–112; 6, с. 185–189; 7, с. 177–186]:

Pфеб = а1*∫(x1) + а2*∫(x2) + ...+ аi*∫(xn),         (1)
де x1, x2, xn – показники діяльності суб’єктів 

господарювання; ∫(x1), ∫(x2),..., ∫(xn) – локальні 
функції залежності рівня фінансово-економічної 
безпеки від відповідних показників діяльності 
суб’єктів господарювання; а1, а2,... аі – коефіці-
єнти, що відображають значущість кожного по-
казника для забезпечення фінансово-економічної 
безпеки суб’єктів господарювання.

Доцільність застосування такого підходу зу-
мовлена його здатністю виявити основні прямі 
(зворотні), лінійні (нелінійні) взаємозв’язки між 
різними факторами, які визначають напрями 
і можливості зміцнення фінансово-економічної 
безпеки підприємств. До того ж на основі еконо-
міки-математичного підходу можуть бути сфор-
мовані різні сценарії розвитку підприємства за 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 43

4 (07), november 2015

умови зміни того чи іншого фактора, що є важ-
ливим при обґрунтуванні вибору фінансово-еко-
номічної стратегії розвитку підприємства.

Недоліком більшості методичних підходів, які 
передбачають застосування моделювання процесів 
фінансово-економічної безпеки підприємства, є те, 
що прогнозування зазначених процесів здійсню-
ється на основі ретроспективного аналізу та ліній-
ної проекції рядів динаміки окремих факторів.

Представники ресурсно-функціонального під-
ходу [8, с. 69; 9, с. 99–101; 10, с. 12–16] пропо-
нують визначити рівень фінансово-економічної 
безпеки на основі оцінки ступеня використання 
ресурсів суб’єктів господарювання за кожною 
функціональною складовою:

∑
−

=
n

i
ii dkФЕБ

1

                   (2)

де ki – значення часткових функціональ-
них критеріїв фінансово-економічної безпе-
ки суб’єктів господарювання; di – питома вага 
значущості функціональних складових фінан-
сово-економічної безпеки суб’єктів господар-

вання, 1
1

=∑
=

n

i
id  , n – кількість функціональних

складових фінансово-економічної безпеки.
Проте застосування лише ресурсного підхо-

ду до оцінювання фінансово-економічної безпеки 
підприємства у сучасних умовах є необґрунто-
ваним, оскільки власне безпека трактується як 
здатність (спроможність) підприємства проти-
стояти загрозам та забезпечувати його розвиток 
у майбутніх періодах. Сутність фінансово-еконо-
мічної безпеки обумовлює необхідність її дослі-
дження з погляду фінансово-економічного потен-
ціалу підприємства.

Використання фінансового потенціалу є од-
ним із найактуальніших завдань формування 
безпеки суб’єктів господарювання як в умовах 
економічної кризи, так і в посткризовому пері-
оді. Мета дослідження рівня безпеки суб’єктів 
господарювання на основі використання фінан-
сового потенціалу полягає у визначенні найпри-
бутковіших напрямів діяльності та скороченні 
або ліквідації низькоприбуткових. Завдання – на 
основі поєднання традиційних моделей фінансо-
вого аналізу стану діяльності суб’єктів господа-
рювання із принципами аналізу Парето побуду-
вати експрес-методику визначення фінансового 
потенціалу. Поєднання цих підходів забезпечує 
нову якість і комплексність оцінювання рівня фі-
нансово-економічної безпеки суб’єктів господа-
рювання та визначення їх потенціалу [4].

Фінансово-економічний потенціал суб’єктів 
господарювання визначає конкурентоспромож-
ність, можливості ділового співробітництва, оці-
нює наскільки гарантовані економічні інтереси 
суб’єктів господарювання у фінансовому і вироб-
ничому аспектах на основі аналізу ринкових умов 
зовнішнього середовища функціонування. При 
цьому для забезпечення певного рівня фінансо-
во-економічної безпеки суб’єктів господарювання 
необхідно: оцінити фінансовий стан господарської 
діяльності на базі вивчення причинно-наслідково-
го взаємозв’язку між різними показниками вироб-
ничої, комерційної та фінансової діяльності; роз-
робити моделі фінансового стану за різноманітних 

варіантів використання ресурсів; розробити захо-
ди ефективнішого використання фінансових ре-
сурсів і зміцнення фінансово-економічної безпеки 
суб’єктів господарювання.

Оцінювання фінансово-економічного потенціа-
лу суб’єктів господарювання здійснюється за та-
кими етапами: визначення напрямів та об’єктів 
дослідження (прибуток, обсяг реалізації, витра-
ти); вибір періоду і напряму здійснення аналізу; 
вибір методів оцінювання фінансово-економічної 
стійкості та рівня безпеки; визначення основних 
факторів діяльності підприємств (зовнішні, вну-
трішні) і причин відхилень (розрахунок осно-
вних причин фіксованих втрат, перевитрат часу 
та коштів). Методика оцінювання фінансово-еко-
номічного потенціалу передбачає аналіз джерел 
фінансування (на основі показників фінансового 
і виробничого левериджу) та оцінок «точок ре-
зультативності» за принципом Парето [1].

Важливою складовою оцінювання фінансо-
во-економічної безпеки підприємства є враху-
вання рівня його прибутковості, оскільки прибу-
ток є однією з основних цілей функціонування 
суб’єкта господарювання. Як зазначає К. Горячева 
[11, с. 67–69], саме на основі показника прибутку 
варто формувати методичний підхід до оцінюван-
ня фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Взаємозалежність рентабельності та фінансово-
економічної безпеки обумовлена тим, що, з од-
ного боку, рентабельність може формувати фі-
нансово-економічну безпеку в умовах розвитку 
підприємства, а з другого – стійкий фінансово- 
економічний розвиток передбачає підвищення 
рентабельності на основі розширення потенціа-
лу залучення зовнішніх ресурсів розвитку. Варто 
відзначити цільове зближення рентабельності та 
фінансово-економічної безпеки. Але якщо еконо-
мічне зростання більшою мірою пов’язане з тем-
пами розвитку, то фінансово-економічна безпе-
ка – з досягненням рівноваги. Тож для безпечного 
розвитку підприємства слід забезпечити таке еко-
номічне зростання, яке зберігає і навіть зміцнює 
фінансово-економічну стійкість.

Актуальним є використання у процесі оціню-
вання фінансово-економічної безпеки порівняння 
темпів росту окремих фінансово-економічних по-
казників функціонування підприємств або, як за-
значає О. Грачов, ланцюжка показників, в основу 
яких покладено темпи росту [12, с. 65–67]. Темпи 
зростання показують зміну показника на кінець 
звітного періоду порівняно із його значенням 
на початок звітного періоду або співвідношення 
прогнозного значення з базовим.

– аналіз використання фінансово-економіч-
ного потенціалу підприємства в розрізі окремих 
бізнес-процесів;

– вибір оптимальних значень індикаторів за-
для забезпечення реалізації пріоритетних фінан-
сово-економічних цілей підприємства;

– звуження переліку показників-індикаторів 
фінансово-економічної безпеки підприємства з 
метою досягнення максимальної ефективності 
при їх оцінці;

– відповідність результатів реалізації за-
пропонованого методичного підходу галузевому 
спрямуванню (в нашому випадку – це сфера 
торгівлі будівельними матеріалами), неможли-
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вість їх використання для будь-якого підприєм-
ства чи групи підприємств.

Оцінка фінансово-економічної безпеки про-
мислових підприємств повинна проводитися за 
певними етапами, яким притаманні комплек-
сність, системність, використання математичного 
апарату для здійснення розрахунків, врахування 
впливу факторів внутрішнього і зовнішнього се-
редовища.

Етап 1. На цьому етапі визначаються осно-
вні фактори впливу зовнішнього середовища на 
функціонування машинобудівних підприємств та 
їх фінансово-економічну безпеку. Метою прове-
дення аналізу ринку продукції машинобудування 
України на первинному етапі є виявлення осно-
вних загроз зовнішнього середовища для стійко-
го функціонування машинобудівних підприємств.

Етап 2. На цьому етапі здійснюється загальна 
оцінка фінансово-економічних результатів діяль-
ності машинобудівних підприємств у контексті 
досягнення ними стійкості та безпеки функціону-
вання. Подібне оцінювання потребує ґрунтовного 
аналізу показників за такими бізнес-процесами, 
як організаційно-управлінські; фінансово-аналі-
тичні; ринкові; виробничі (табл. 1). 

Аналіз показників за бізнес-процесами дозво-
лить оцінити антикризовий потенціал промисло-
вого підприємства та потенціал його перспектив-
ного розвитку. Усі зазначені показники (табл. 1) 
впливають або як стимулятори, збільшення яких 
сприяє посиленню рівня фінансово-економічної 
безпеки підприємства, або як дестимулятори, 
зростання яких зумовлює зниження її рівня.

Звичайно окремі групи бізнес-процесів про-
мислового підприємства впливають на загальний 
стан його фінансово-економічної безпеки із різною 
силою. Для детермінації ваги кожної групи бізнес-
процесів була врахована думка експертів – фа-
хівців у сфері машинобудування. Результати екс-
пертного висновку надали змогу встановити, що 

найбільший вплив на стан фінансово-економічної 
безпеки підприємства справляють фінансово-ана-
літичні бізнес-процеси, значно меншою вагомістю 
визначаються організаційно-управлінські, вироб-
ничі та ринкові бізнес-процеси.

На основі результатів експертного висновку 
нами визначено модель оцінювання фінансово-еко-
номічної безпеки машинобудівних підприємств:

YФЕБ =0,21·YУ+0,52·YФ+0,14·YР+0,13·YТ       (3)

де YУ – інтегральна оцінка організаційно-
управлінських бізнес-процесів, YФ – інтегральна 
оцінка фінансово-аналітичних бізнес-процесів, 
YР – інтегральна оцінка ринкових бізнес-проце-
сів, YТ – інтегральна оцінка промислових бізнес-
процесів підприємства.

Етап 3. На цьому етапі здійснюється моделю-
вання управлінських впливів на забезпечення 
фінансово-економічної безпеки машинобудівних 
підприємств. У межах етапу на основі проведен-
ня багатофакторного кореляційно-регресійного 
аналізу будують рівняння регресії залежності 
основних факторів фінансово-економічної безпе-
ки підприємства.

Етап 4 передбачає узагальнення отриманих 
результатів, на базі яких мають формуватися та 
корегуватися стратегії зміцнення фінансово-еко-
номічної безпеки машинобудівних підприємств. 

Висновки. Таким чином, проаналізований 
методичний підхід до оцінки фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємств машинобудівної га-
лузі охоплює всю сукупність внутрішніх та зо-
внішніх процесів функціонування промислового 
підприємства. Практичне застосування наведе-
ного методичного підходу дозволить суб’єктам 
управління комплексно, об’єктивно, на підставі 
проведення розрахунків й отримання достовір-
них результатів, впливати на його складові за-
для забезпечення фінансово-економічної безпе-
ки підприємства.

Таблиця 1
Показники для оцінювання бізнес-процесів з позиції забезпечення 

фінансово-економічної безпеки машинобудівного підприємства
№ 
з/п

Види 
бізнес-процесів Показники для оцінювання Норматив

1. Організаційно- 
управлінські 

Коефіцієнт зміни прибутку Більше 1
Прибуток на одного працівника, тис. грн.

Середня заробітна плата на підприємстві, тис. грн./працівн. Не нижче 
середньогалузевої

2. Фінансово- 
аналітичні 

Рівень доходу від реалізації, % 22–30
Рівень витрат обігу, % 10–15
Коефіцієнт забезпеченості товарних запасів власними 
оборотними активами 0,6–0,8

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,8–0,9
Рівень фінансової незалежності (коефіцієнт автономії) Більше 0,5
Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу 0,5–0,6

3. Ринкові 
Відносна частка ринку, %
Тривалість обороту товарних запасів, дн. 80–90 
Коефіцієнт зміни товарообороту Більше 1

4. Виробничі
Інтегральний показник використання устаткування
Середній випуск продукції на одиницю устаткування

Джерело: Складено автором на основі опрацювання [8; 2; 13, с. 85–96]
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THE BANK LIQUIDITY AS A FACTOR OF ITS REALIABILITY

The article is about the essence of the liquidity of a commercial bank, the factors affecting it, and the criteria for 
determining the bank liquidity. Reliability of commercial banks for depositors in an unstable financial system remains 
an urgent problem for society. The aim of the work is the definition of liquidity as one of the most important criteria 
influencing the reliability of the bank. The liquidity of each individual bank remains a key factor in ensuring the reliability 
of the country's banking system.
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Formulation of the problem. The role of com-
mercial banks as intermediaries of the money 
market imposes a great responsibility to society. 
Depositors and investors have to be sure in the re-
liability of the banking system as a whole, and the 
reliability of individual commercial banks. Reliabil-
ity of the banking system of any country depends 
on the availability of effective mechanisms and in-
struments of the central bank aimed to protecting 
it. The question of the reliability of the banks is 
relevant today, especially in conditions of instabil-
ity of the monetary system of Ukraine.

Setting objectives. The aim of the work is the 
definition of liquidity as one of the most important 
criteria influencing the reliability of the bank.

Analysis of recent research and publications. 
The problems of the bank liquidity are explored 
by both foreign and local (Ukrainian) scientists, 
among them O. Lavrushyn, V. Mischenko, A. Mo-
roz, L. Prymostka, M. Savluk, P. Rouz, Y. Serpeni-
nova, Dzh. Sinki etc. However, despite the signifi-
cant contribution of economists in the development 
of issues related to the bank liquidity, today a large 
number of problems are still not resolved, making 
the topic of our article up to date.

The role of banks as intermediaries in the fi-
nancial market is that they use funds raised from 
depositors, give them to the economic subjects of 
different sectors of economy, contributing thus into 
their further development. It is clear that the great-
er people’s confidence in the bank, the more depos-
its it can attract and therefore provide the more 
loans it can encourage to its borrowers to develop 
their business and, therefore, to economic develop-
ment. Under these conditions, the reliability of the 
bank remains an urgent problem for our society. To 
strengthen public confidence in the bank and the 
banking system in general becomes one of the most 
important conditions of socio-economic development.

It should be noted that one of the main indi-
cators of reliability of the commercial bank is its 
liquidity – the bank's ability to return money to 
the depositor at his first request. If the bank does 
not fulfill its liabilities, it is considered to be illiq-
uid, that becomes known on the financial market. 
Therefore, the bank liquidity is particularly im-
portant in strengthening public confidence to do-

mestic banks. Besides the illiquid bank that has 
lost public trust cannot function normally, which 
eventually leads to its bankruptcy.

The National Bank of Ukraine determines the 
bank liquidity as its ability to "... ensure the in time 
fulfillment of its liabilities, which is determined by 
the balance between the terms and amounts of re-
payment of outstanding assets and the terms and 
amounts of obligations of the bank, and also the 
terms and amounts of other sources and uses of 
funds (loans, other costs)" [p. 1.1, 1]. However, this 
approach to the definition of the bank liquidity 
does not reflect, first of all, the timely execution of 
the commitments, and, secondly, forms of mone-
tary obligations of the bank, which can be both in 
cash and in non-cash. Under these conditions, the 
National Bank of Ukraine mistakenly identifies the 
essence of the bank solvency as bank ability "...to 
timely and fully pay its liabilities" [p. 1.1, 1]. Sol-
vency and liquidity of the bank are substantially 
different in its essence, in this regard, the National 
Bank has established different methods of them 
calculation.

In practice central banks of foreign countries 
prefers more flexible and operational instruments 
of monetary regulation to restrictive (normative) 
ones. The above mentioned instruments it can be 
called open market operations such as operations 
to provide bank loans refinancing or direct and 
reverse repo operations, transactions with private 
debt, domestic government loan bonds etc. 

However, at the present stage of monetary reg-
ulation of banks used administrative and market 
methods have been despite the fact that market 
methods and tools of monetary liquidity have 
many advantages.

The low level of development of market re-
lations and the unstable political situation in the 
country cause the usage of the direct methods of 
monetary control of the banking system in gen-
eral by National Bank and the regulation of the 
liquidity of banks in particular. Along this, there 
is a gradual introduction of indirect methods of 
monetary control, which are generally accepted in 
countries with developed market economies.

Different factors influence the bank liquidi-
ty. The researches of O. Lavrushina describes ex-

© Pakhomova E.J., Kerekesha O.V., 2015
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ternal and internal factors affecting the liquidity 
of the bank. The internal factors include: stable 
capital base of the bank, asset quality, deposit 
quality, reasonable reliance on external sourc-
es, comparable assets and liabilities by maturity, 
management, first-class image of the bank. The 
group of external factors include general political 
and economic situation, the development of the 
securities market and the interbank market, the 
organization of the refinancing, the effectiveness 
of the regulatory functions of the central bank [2]. 
A similar classification was proposed by G. Pano-
va, who distinguishes two groups of factors af-
fecting liquidity, microeconomic and macroeco-
nomic [3, p. 38].

 Y. Serpeninova divides the factors affecting the 
liquidity of the bank on external and internal. The 
external include general conditions and development 
of the economy (inflation, GDP growth, financial 
performance, income and savings, the development 
of the securities market, market funds, bank compe-
tition, etc.)., the state of the world economy, political 
situation, social factors, features of regional economic 
development, policy of the National Bank. The inter-
nal factors include qualified and experienced man-
agement personnel, financial condition and the level 
of the business reputation of the bank, the structure 
and dynamics of the customer base, structure and 
dynamics of assets and liabilities, the level of organi-
zation of bank management and marketing, quality 
loan portfolio and securities portfolio [4, p. 10].

The particular importance purchases the ana-
lyzing and forecasting of the impact of external 
factors on liquidity of the bank because they can-
not be controlled. Significant impact on the bank 
liquidity have the general state of the economy, 
because instability of the economy causes distrust 
of clients and investors to the banking system, 
leading to an outflow of deposits from banks, the 
deterioration of the loan portfolio and to the re-
duction of the liquidity.

Due to globalization and world integration, an 
important factor became the state of the world 
economy. Special attention deserves the impact of 
the political situation in certain events, including 
the banking sector and bank liquidity in particular. 
Unstable political situation has led to the chang-
es in legislation, requirements for banks, frequent 
revision of taxes. This leads to the impossibility 
of banking policy planning and creating additional 
obstacles in the management of bank liquidity.

After analyzing the approaches of economists 
on various factors that affect the liquidity of 
the bank, we suggest the following classification 
(fig. 1.1).

 

Factors affecting the liquidity of the bank

Internal factors External factors

– The structure and dynamics of assets 
and liabilities;
– The reputation of the bank;
– The size of the bank and its financial 
condition;
– The number of customers;
– Level of interest rates;
– The amount and types of services 
provided;
– The level of organization of bank 
management and marketing;
– The quality of the loan portfolio.

– The political situation;
– Globalization;
– Tactical goals of the National Bank 
and its monetary policy;
– Inflation;
– The general state and the economy;
– Social factors.

Fig. 1.1. Factors affecting the bank liquidity

The fluctuations of demand from population 
and economic entities on deposits and loans de-
pend on the volume of banking operations, which 
directly affects the liquidity of the bank. In its 
turn the inflation rate have determined strategic 
directions of banking policy. First, it concerns the 
evaluation of the urgency of the borrowed funds 
and an increase in long-term loans, because infla-
tion affects the interest rates.

In our opinion, we should also highlight social 
factors, which include average income, expens-
es and savings, living wage, minimum wage, the 
volume of social benefits and so on. Social factors 
determine the willingness and ability of the pop-
ulation to use banking services. Thus, increasing 
the savings of individuals It leads to an increase in 
supply of liquid funds.

Liquidity is one of the main indicators of the re-
liability of the bank as a public institution, because 
society is not indifferent to the reliability of the 
country's banks. Today, unfortunately, there is no 
a common definition of the essence of the bank's 
liquidity, however, in our opinion, the bank’s li-
quidity – is its ability to return money of the de-
positors on the first demand. The National Bank 
of Ukraine, in order to prevent the loss of bank’s 
liquidity and its control of its state banks have 
established not only the different types of liquid-
ity indicators (immediate, current, short-term), 
but also normative values of liquidity indicators 
(N4≥20% N5≥40% and N6≥60%, respectively), 
the implementation of which is mandatory for all 
banks in Ukraine [1].

As it can be seen from table 1, during the ana-
lyzed period the liquidity of all types were signifi-
cantly above their normative values in 1.5-2 times, 
which is caused by the disadvantages of existing 
methods of calculation of the bank liquidity, devel-
oped by the National Bank of Ukraine. In addition, 

Table 1
The observance by Ukrainian banks of liquidity ratios on 2008-2014. (at the end of the year, %) [5]

Liquidity 
indicators

Liquidity 
ratios

The actual level of maintenance of bank liquidity ratios

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Instant N4 ≥ 20% 62,4 64,4 58,8 58,5 69,3 59,9 57,13
Current N5 ≥ 40% 75,2 72,9 77,3 70,5 79,1 80,9 79,91

Short-term
N6 ≥ 60%

33 35,9 91,2 94,7 90,3 89,1 86,14(until 2010 
N6 ≥ 20%)
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it should be noted that the existing methods have 
many disadvantages. They take into account all 
the bank liabilities, which are less than one year 
long. At the same time, the banks lend money for 
much longer periods. Therefore, in the calculation 
of liquidity in our opinion the one should take into 
account the full amount of the bank's liabilities, 
regardless of the period of their execution.

A significant threat to the reliability of the 
banking system of Ukraine is the situation that has 
developed today with banks liquidity due to signif-
icant excess of volume of loans above the volume 
of deposits (Table 2).

In the table. 2 you can see that the volume of 
loans granted to banks on average more than the 
volume of deposits of more than 1.5 times, and in 
2009, even in 2,3 times, and only at the beginning 

of 2013 this excess was reduced to 1.44 times. Such 
excess of loans over the deposits attracted indi-
cates a significant decrease in bank liquidity and 
constitutes an extremely grave situation, not only 
for the liquidity, but also for the safety of banks 
and the banking system in general.

Conclusions from the research. The bank li-
quidity plays an important role as in the activi-
ty of an individual bank, and in the reliability of 
the country's banking system, because an illiquid 
bank, even a solvent one is doomed to bankrupt-
cy. When a bank is unable to repay its depositors 
cash by their first demand, the trust to the bank 
and banking system as at whole is significantly 
reduced. For this reason, the liquidity of each bank 
is a major factor in ensuring of the reliability the 
country's banking system.
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БАНКІВСЬКА ЛІКВІДНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЙОГО НАДІЙНОСТІ

Анотація
У статті розглядається сутність ліквідності комерційного банку, фактори, що впливають на неї і критерії для визначен-
ня ліквідності банку. Надійність комерційних банків в умовах нестабільності фінансової системи залишається актуаль-
ною проблемою для суспільства. Метою роботи є визначення ліквідності банку як одного з найважливіших критеріїв, 
що впливають на його надійність. Ліквідність кожного окремого банку стає ключовим чинником у забезпеченні 
надійності банківської системи країни в цілому.
Ключові слова: банк, банківська система, надійність, ліквідність, норматив, рефінансування.

Table 2
The ratio of loans and deposits of banks in Ukraine in 2009-2014 (at the end of the year) [5]

Indicators 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Total deposits (billion, UAH.) 325,2 414,8 492,4 566,6 677,6 677,7

2. Total loans (billion, UAH.) 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 1006,4

3. Value Loans / Deposits 2,30 1,82 1,68 1,44 1,48 1,49
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Аннотация
В статье рассматривается сущность ликвидности коммерческого банка, факторы, влияющие на нее и критерии для 
определения ликвидности банка. Надежность коммерческих банков в условиях нестабильности финансовой системы 
остается актуальной проблемой для общества. Целью работы является определение ликвидности банка как одного из 
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фактором в обеспечении надежности банковской системы страны в целом.
Ключевые слова: банк, банковская система, надежность, ликвидность, норматив, рефинансирование.

УДК 339.56

Ковтун Едуард Олександрович
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету
Петрик Світлана Олегівна

студент
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ-СУБ'ЄКТАХ ЗЕД

У статті розглянуто необхідність оптимізації бізнес-процесів на підприємствах – суб’єктах ЗЕД. Представлена мо-
дель мережі основних бізнес-процесів підприємств з метою їх подальшої оптимізації. Наведено класифікацію, стадії 
мікропроцеси бізнес-процесів на підприємстві. Виділено основні мікропроцеси, що впливають на створення оптимальної 
моделі бізнес-процесів.
Ключові слова: бізнес-процес, оптимізація, підприємство, класифікація, макропроцес, модель

Постановка проблеми. Діяльність промислових 
підприємств, націлена на отримання прибутку і ви-
сокоякісне виробництво продукції, не може здій-
снюватись ізольованими елементами функціональ-
ної ієрархії, а повинна реалізовуватися сукупністю 
взаємопов'язаних бізнес-процесів, які необхідно 
постійно розвивати, змінювати і удосконалити від-
повідно до ринкових умов і потреб споживачів. 
Основна мета оптимізації бізнес-процесів полягає 
в істотному підвищенні орієнтованості на клієнта і в 
безперервному удосконаленні бізнес-процесів під-
приємства, яке дозволить підвищити конкуренто-
спроможність і забезпечити економічне зростання.

Вагомий внесок у дослідження проблем про-
цесного управління, аналізу та оптимізації біз-
нес-процесів внеслияк зарубіжні, так і вітчизня-
ні вчені: Б. Андерсен, Т. Давенпорт, В. Еліферов, 
К. Еселінг, Т. Загірська, В. Єфімов, І. Кизика, 
С. Ковальов, Х. Німвеген, В. Рєпін, І. Ткаченко, 
В. Тупкало, С. Кук, Дж. Харрінгтон, А. Шеєр, 
В. Щелкунов. Разом з тим, невирішеними зали-
шаються проблеми оптимізації бізнес-процесів 
на підприємствах – суб’єктах ЗЕД і, зокрема, на 
підприємствах машинобудування.

Метою роботи є аналіз класифікації бізнес-
процесів на промислових підприємствах, а також 
розробка моделі мережі бізнес-процесів підпри-
ємств машинобудування з метою їх подальшої 
оптимізації.

Дж. Харрінгтон стверджує, що поліпшення біз-
нес-процесів – це системний підхід, який дозволяє 
підприємствам оптимізувати свої бізнес-процеси 
для досягнення більш ефективних результатів 
діяльності,тобто забезпечує скорочення витрат 
і циклу бізнес-процесу на 90% при одночасному 
підвищенні його якості більше ніж на 60% [5, с. 92]. 
З іншого боку, оптимізація бізнес-процесів є од-
ним з аспектів організаційного розвитку, при 
якому виявлення, аналіз і поліпшення існуючих 
бізнес-процесів на підприємстві повинно відбу-
ватися у відповідності з поставленими цілями і 
завданнями, таких як збільшення прибутку і ви-
робництва, зниження витрат тощо [6, с. 75].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основу діяльності будь-якої організації становлять 
її ділові процеси, або бізнес-процеси, які визна-
чаються цілями й завданнями діяльності суб'єкта 
господарювання. Процеси забезпечують реаліза-
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цію всіх видів діяльності підприємства, пов'язаних 
з виробництвом товарів і/або послуг, які суб'єкт 
господарювання або робить, або продає й постав-
ляє, або робить все це в сукупності. Для кожного 
виду роботи, що входить у загальний процес гос-
подарської діяльності, визначені тимчасові харак-
теристики, які визначають її місце в загальній по-
слідовності робіт, умови ініціації й час виконання.

Останні дослідження в галузі впровадження 
процесного підходу до управління на українських 
підприємствах показують, що трохи більше по-
ловини вітчизняних підприємств моделюють свої 
бізнес-процеси з метою їх оптимізації. Таку си-
туацію вчені-економісти пояснюють відсутністю 
науково обґрунтованих досліджень переваг і не-
доліків оптимізації бізнес-процесів; відмовою від 
оптимізації внаслідок формального впроваджен-
ня процесного управління; нерозумінням мети 
оптимізації бізнес-процесів і відсутністю прак-
тичного досвіду її проведення; складністю вибо-
ру ефективних методів та інструментів удоско-
налення бізнес-процесів [3, с. 65].

Бізнес-процес являє собою сукупність бізнес-
операцій, певну кількість внутрішніх видів діяль-
ності, що починаються з одного або більше входів 
і закінчуються створенням продукції, необхідної 
клієнту (клієнт – не обов'язково зовнішній від-
носно підприємства споживач, це може бути під-
розділ організації або конкретний працівник).

Оскільки бізнес-процеси – це потоки роботи 
і в них є свої межі, іншими словами початок і кі-
нець, для будь-якого окремо взятого процесу ці 
межі встановлені початковими або первинними 
входами, з якого він починається. Ці входи від-
криваються первинними постачальниками про-
цесу. Ресурси або входи процесу можуть бути 
матеріально-технічними, енергетичними, люд-
ськими, інформаційними.

Процес закінчується виходом, одержанням 
результату первинними клієнтами процесу. На-
приклад, первинним входом у процесі збуту може 
бути замовлення, отримане відділом збуту, а пер-
винним виходом цього процесу – пред'явлення 
чеків у банку до оплати. Первинним виходом 
процесу може бути, наприклад, придбання ново-
го обладнання або отримання певної інформації, 
надання послуги.

Після початку процесу в нього може з'явитися 
значна кількість вторинних входів. Наприклад, 
управлінська інформація, яку забезпечує відділ ін-
формаційних систем, може знадобитися на різних 
стадіях. Таким чином, входи процесу можуть бути 
первинні і вторинні. Первинні входи виникають на 
початку процесу. Вторинні входи з'являються в 
ході реалізації процесу на його під-процесах. Так 
само як існують вторинні входи, існують і вторинні 
виходи, що виникають як побічні продукти проце-
су і не є його головною метою. Первинний вихід – 
це прямий, запланований результат реалізації 
процесу. Вторинний вихід – це побічний продукт 
процесу, що не є його головною метою.

Вчені-економісти рекомендують при оптимі-
зації бізнес-процесів враховувати такі принципи 
як системність, моделювання, ієрархія, цілеспря-
мованість, ефективність, адаптивність, опти-
мальне поєднання централізованого та децен-
тралізованого управління, розвиток і узгодження 

господарських інтересів. При цьому оптимізація 
бізнес-процесів може бути спрямована на одно-
разове (вихід з кризи, реструктуризація діяль-
ності, підвищення ефективності, автоматизація, 
впровадження міжнародних стандартів ISO) або 
постійне (узгодженням зі стратегією, забезпе-
чення безперервності бізнесу, довгострокове під-
вищення ефективності) покращення діяльності 
всього підприємства, або на покращення окремої 
сфери його управління [1, с. 89].

Однак, перед тим, як приступити до оптиміза-
ції бізнес-процесів необхідно їх проаналізувати 
згідно певної класифікації. Будь-яке достатньо 
велике промислове підприємство намагається ор-
ганізувати повністю замкнуте виробництво,щоб 
по мінімуму залежати від постачальників і зе-
кономити на комплектуючих. Тобто виробничий 
процес є вертикально інтегрованим і включає всі 
операції на всіх вузлах, а також збірку готових 
виробів. Таким чином, узагальнюючи існуючі 
класифікаційні ознаки, була запропонована така 
класифікацію бізнес-процесів:

1) роль бізнес-процесу в діяльності підпри-
ємства суб’єкта ЗЕД (відповідно до стандар-
ту якості ISO9001: 2008) – процеси життєвого 
циклу продукції(основні і центральні), управ-
лінські, допоміжні (додаткові, периферійні, що 
підтримують); первинні, розвиваючі; «Споживач-
постачальник»(включаючи зовнішні і внутрішні); 
проектувальні,інженерні, допоміжні, управлін-
ські та організаційні;

2) організації: стратегічні, тактичні й операційні;
3) локалізації: локальні, «на стику», наскрізні;
4) функціональності структури: функціональ-

ні і наскрізні;
5) зрілості процесу: неповні, виконавчі,керовані, 

усталені, передбачувані;
6) ієрархії: макро процеси, процеси, підпро-

цеси, операції;
7) ступенем охоплення видів діяльності: 

первинні(маркетинг ринку, розробка стратегії, 
організація НДДКР та розробка нової продукції, 
розробка продукції, виробництво продукції, орга-
нізація продажу і постачання продукції, організа-
ція післяпродажного і сервісного обслуговування) 
і підтримуючі (управління персоналом, інформа-
ційними ресурсами, фінансовими і матеріаль-
ними ресурсами, якістю, екологією, безпекою, 
зовнішньо-економічною діяльністю, удоскона-
леннямі розвитком);

8) характеру процесів: процеси, пов'язані 
з функціонуванням та процеси, пов'язані з роз-
витком підприємства;

9) складності: прості, складні і дуже складні;
10) значимості: ключові і другорядні;
11) гнучкості: негнучкі, гнучкі в довгостроко-

вому періоді, гнучкі в короткостроковому періоді;
12) мінливості: змінні і незмінні;
13) впливу зацікавлених сторін: власні, спожи-

вачі, постачальники, працівники та суспільство;
14) ступеня впливу: нейтральний вплив, низь-

ка ступінь впливу, високий ступінь впливу;
15) стадії життєвого циклу процесу: новостворе-

ні, що розвиваються, усталені, регресують, знищені.
Серед представлених ознак класифікації біз-

нес-процесів, є найбільш актуальні для їх виді-
лення і опису, зокрема,за ступенем значущості, 
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гнучкості, мінливості процесів, за типом зацікав-
лених сторін і ступеня їх впливу, по відношен-
ню до стадії життєвого циклу процесу. Вивчення 
бізнес-процесів в часі призводить до виникнен-
ня концепції життєвого циклу процесу [2, с. 202]. 
Необхідність дослідження бізнес-процесів по 
етапах життєвого циклу пов'язана, насамперед, 
з тим, що під впливом зовнішніх і внутрішніх 
факторів процес проходить певну еволюцію і, в 
цьому випадку, оптимізація бізнес-процесу зале-
жить від стадії, на якій він знаходиться:

1. Створення процесу припускає досягнення 
нових цілей або задоволення нових потреб за-
цікавлених сторін.

2. Розвиток процесу, тобто його позитивний 
якісне перетворення.

3. Стабільне функціонування процесу, при умо-
вах якщо він задовольняє потреби свого клієнта.

4. Регрес процесу передбачає, що він з будь 
яких причин задовольняє потреби клієнта в мен-
шій мірі і не може бути змінений.

5. Знищення процесу відбувається, якщо при-
пиняється існування цільової групи клієнтів або 
їхніх потреб, значно погіршується процес або 
виникає альтернативний, більш ефективний або 
новий процес. 

Таким чином, повну модель бізнес-процесів 
необхідно описувати з урахуванням:

1) внутрішніх бізнес-процесів, організованих 
у вигляді ієрархії від одиничних операцій до мі-
кро процесів. Розглядати мережу бізнес-процесів 
в спів відношенні з конкретною метою необхід-
но тільки по відношенню до процесів, що нале-
жить одному ієрархічному рівню, інакше можна 
включити в розгляд повторно одні й ті ж бізнес-
процеси. Для таких бізнес-процесів основними 
типами зв'язків є горизонтальні і вертикальні: 
горизонтальні зв'язки виражають послідовність 
процесів, коли виходи одного бізнес-процесу є 
входами іншого; вертикальні зв'язку відобража-
ють ієрархічну структуру організації і визнача-
ють відносини бізнес-процесу як "частини-ціле";

2) зовнішніх бізнес-процесів, що включають 
власника бізнес-процесу; використовувані ре-
сурси; виготовлення продукції; підрозділ; заці-
кавленості з боку бізнес-процесу; стратегічні цілі 
підприємства. Для таких бізнес-процесів харак-
терні такі види зв'язків: власник бізнес-процесу 
визначає його хід, розподіляє ресурси і здійснює 
контроль; ресурси використовуються в ході здій-
снення бізнес-процесу; продукція виробляється 
в результаті реалізації всієї мережі бізнес-про-
цесів або її окремих етапів; підрозділом виступає 
відділ або ділянку, де здійснюється бізнес-процес 
або його частина; зацікавлені сторін визначають 
вимоги до якості бізнес-процесу і його виходу; 
стратегічні цілі підприємства визначають вимоги 
до параметрів бізнес-процесу. 

При створенні моделі мережі бізнес-процесів 
виділені десять макропроцесів з наступним їхнім 
поділом на бізнес-процеси:

1) дослідження ринку і споживачів, включаючи 
бізнес-процеси: проведення SWOT-аналізу, ство-
рення бази даних клієнтів, проведення сегмент-
ного аналізу, участь у виставках і конференціях;

2) розробка продукції, що включає бізнес-про-
цеси: розробка концепції та планів випускуно-
вої продукції, НДДКР, які включають розробку, 
створення та оцінку дослідних зразків, підготов-
ка до виробництва або впровадження;

3) організація продажу, що включає бізнес-про-
цеси: організація продажу і постачання продукції;

4) виробництво;
5) оплата і після продажне обслуговування: 

оплата продукції, після продажне і сервісне об-
слуговування;

6) управління персоналом, що включає бізнес-
процеси: розрахунок заробітної плати, розробка 
мотиваційної системи оплати, створення і управ-
ління людськими ресурсами та розвиток і підго-
товка працівників;

7) управління інформаційними ресурсами, 
включає бізнес-процеси: супровід і поновлення 
програмного забезпечення і автоматизацію;

8) управління фінансовими і матеріальними ре-
сурсами, що включає бізнес-процеси: плануван-
ня виробництва, інвестицій,зовнішньоекономічної 
діяльності, логістика;

9) управління економічною безпекою;
10) управління екологією, що включає бізнес-

процеси: розробка стратегії охорони навколишньо-
го середовища та забезпечення відповідності норм.

У представленій, таким чином, мережі макро-
процесів можна виділити ключові бізнес-процеси 
для управління всією мережею бізнес-процесів, 
що, в свою чергу, дозволить провести їх оптимі-
зацію з максимальним ефектом і мінімальними 
витратами. Виходячи зі структури побудованої 
моделі ключові процеси мережі можна виділи-
ти за такими критеріями: внесок у досягнення 
стратегічних цілей підприємства, проблемність, 
витрати, гнучкість і клієнт процесу. 

Висновки з проведеного дослідження. Шля-
хом декомпозиції цілей і вимог у результаті 
складається система цілей мережі бізнес-проце-
сів на всіх рівнях і виявляються невідповіднос-
ті у визначенні цілей бізнес-процесів. На основі 
отриманих результатів можна спроектувати вдо-
сконалену мережу бізнес-процесів шляхом вияв-
лення необхідних змін окремих бізнес-процесів і 
погодження їх у рамках мережі.

Таким чином, в процесі оптимізації бізнес-про-
цесів на підприємствах – суб’єктах ЗЕД необхід-
но враховувати специфіку його виробництва, ор-
ганізацію і стратегічні цілі підприємства. Існуючі 
класифікації бізнес-процесів не можуть повністю 
описати всі процеси підприємства і призначають-
ся тільки основою для виділення, опису та побудо-
ви моделі мережі бізнес-процесів на конкретному 
підприємстві. Визначення ключових бізнес-проце-
сів та їх аналіз дозволить підприємству провести 
їх оптимізацію з найбільшим ефектом.
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В статье выполнен категориально-понятийный анализ «финансовой устойчивости страховой компании» с целью кон-
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жеспособность.

Постановка проблемы. На современном этапе 
развития большинство стран мира, в том числе 
Украина, находятся в состоянии финансово-эко-
номического кризиса. Именно этот кризис ока-
зывает негативное влияние на экономическое 
положение страны, политические, социальные 
и другие сферы жизнедеятельности, вовлекая 
отдельных граждан, а также хозяйствующие 
субъекты, в том числе и страховые компании.

Страховая компания – это исторически опре-
делённая общественная форма функциониро-
вания страхового фонда, представляет собой 
обособленную структуру, осуществляющую за-
ключение договоров страхования и их обслу-
живание [8, с. 181]. Иными словами, страховая 
компания обеспечивает возмещение убытков, а 
также стабилизирует развитие экономики и со-
циальной сферы. Увеличение рыночной конку-
ренции, изменение форм собственности, кризис-
ные явления на потребительских и финансовых 
рынках требуют улучшения инструментов и ме-
ханизмов, которые обеспечат финансовую устой-
чивость страховых компаний в условиях кризиса.

На отечественном рынке страховых услуг 
существует ряд проблем, как внутренних, так 
и внешних. К проблемам, корректируемым вну-
три системы страхования, т.е. внутренним мож-
но отнести:
•	внутрисистемную	разобщенность;
•	низкая	финансовая	 устойчивость	 страхов-

щиков;
•	недостаточный	 уровень	 профессионализма	

и страховой культуры.
Внешними проблемами страховых компаний, 

можно назвать следующие:
•	юридические	 (долгое	 становление	 страхо-

вого рынка с учетом отсутствия методической 
и законодательной базы и контроля, недостаточ-
ный уровень общего законодательного обеспече-
ния страховой деятельности и т.д.)
•	экономические	 (отсутствие	 государствен-

ной поддержки, инфляция, невысокий финансо-
вый потенциал страхователей и т.д.)

•	политические	 (общеполитическая	 неста-
бильность и т.д.).

Изложенные проблемы не позволяют в до-
статочной степени обеспечивать финансовую 
устойчивость страховых компаний в условиях 
кризиса. Это и обусловило выбор темы данного 
исследования.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемы обеспечения безубыточной и ста-
бильной деятельности страховых компаний из-
учались в работах большинства отечественных 
и зарубежных ученых, среди которых можно 
выделить: Бланда Д., Ефимова С. Л., Орланюк-
Малицкую Л. А., Телепина Я. Е., Хэмптона Д. Д., 
Яшина Н. М. и др.

Не уменьшая значимость научных результа-
тов трудов указанных ученых, следует отметить, 
что вопросы совершенствования теоретико – 
методологических основ повышения финансо-
вой устойчивости страхових компаний требуют 
дальнейшего изучения, что и обусловило цель 
данного исследования.

Цель статьи. Систематизация основных фак-
торов финансовой устойчивости страховых ком-
паний на основе зарубежного опыта и отече-
ственных научных работ в этой области.

Постановка заданий. Достижение цели статьи 
предусматривает решение комплекса взаимосвя-
занных заданий:

– раскрыть экономическую сущность финан-
совой устойчивости страховой компании;

– предложить авторскую трактовку понятия 
«финансовая устойчивость»;

– определить факторы, воздействующие на 
финансовую устойчивость страховой компании;

– на основе выявленных проблем, которые 
связанны с обеспечением финансовой устойчиво-
сти страховых компаний в условиях финансово-
экономического кризиса, предложить мероприя-
тия повышающие эффективность деятельности 
страхового рынка.

Изложение основного материала исследова-
ния. Понятие «финансовая устойчивость» доста-
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точно широкое, поскольку включает оценку раз-
личных сторон деятельности страховой компании 
и служит комплексным индикатором ее успешно-
го функционирования. Финансовая устойчивость 
страховой компании – это стабильность деятель-
ности компании, один из факторов ее застрахо-
ванности от возможного банкротства [1, с. 109].

Финансово-устойчивой называют такую стра-
ховую компанию, которая способна отвечать по 
всем своим долгам за счет наиболее ликвидной 
части своих активов и кредитоспособности. Дру-
гими словами, если есть возможность привлекать 
заемные средства с минимальными рисками.

Существует большое количество работ, кото-
рые посвящены анализу данного предмета ис-
следования. Рассмотрим различные трактовки 
понятия «финансовая устойчивость», которые 
приведены в табл. 1:

Самым удачным, понятным и раскрытым 
определением «финансовая устойчивость» была 
у Грищенко Н.Б. Эта трактовка характеризует 
возможность сохранения в течении длительного 
времени и при серьезных воздействиях- уров-
ня платежеспособности, используя финансовый, 
управленческий и технологический потенциалы. 

Таким образом, можно наблюдать, что едино-
го определения «финансовой устойчивости» не 
существует. Каждый автор трактует данное по-
нятие по- разному, т.е. в определении «финансо-
вая устойчивость» наблюдается неоднозначность.

Проанализировав категорию понятийного ап-
парата термина «финансовая устойчивость», ав-
торы могут предложить свою трактовку данного 
определения. По мнению авторов, «финансовая 
устойчивость страховой компании – это сбалан-
сированность активов и пассивов, которые ха-
рактеризуют достаточный уровень платежеспо-
собности страховых компаний в условиях риска».

На финансовую устойчивость компании ока-
зывает влияние множество факторов, которые 
представляют собой различные явления, воздей-
ствующие на компанию и определяющие степень 
финансовой устойчивости.Как свидетельствует 

практика, в зависимости от воздействия состав-
ляющих рисковой среды любой из факторов мо-
жет оказаться решающим в динамике финансо-
вого состояния любой страховой компании.

Для изучения влияния факторов на устой-
чивость страховой компании их необходимо 
предварительно классифицировать. В основу 
классификации могут быть положены различ-
ные признаки. Рассмотрим несколько вариантов 
классификаций факторов финансовой устойчи-
вости, которые выделяют ученые, а также об-
ратим внимание на зарубежный опыт.

Серикова Г.С. в своей работе выделяет такие 
значимые факторы, которые обеспечивают фи-
нансовую устойчивость страховых компаний:

1. перестрахование; 
2. достаточный собственный капитал;
3. размещение активов; 
4. страховые резервы.
Такой автор как Панкин А.В. предлагает же 

свои факторы финансовой устойчивости, такие 
как: политика управления затратами; точная 
оценка страховых обязательств (резервов); та-
рифная политика; достаточность собственного ка-
питала; сбалансированность страхового портфеля; 
политика по управлению дебиторской и кредитор-
ской задолженностью; инвестиционная политика, 
включая размещение средствстраховых резервов 
и собственных средств; перестрахование.

В своей монографии «Платежеспособность 
страховой организации», профессор Орланюк-
Малицкая Л.А указывает еще ряд инструментов, 
а именно: сбалансированность страхового порт-
феля итарифную политику, добавляя к ним фор-
мирование и размещение страховых резервов.

Ссылаясь на европейский опыт регулирова-
ния финансовой устойчивости страховщиков, 
профессор Шахов В.В. называет следующие 
факторы:

1. количество заключенных договоров;
2. достаточность собственного капитала;
3. объем ответственности по каждому отдель-

ному договору страхования; 

Таблица 1
Трактовки понятия «финансовая устойчивость» различными авторами

Автор Трактовка понятия

Грищенко Н.Б.
Финансовая устойчивость-способность страховой компании сохранять существующий уровень 
платежеспособности в течение длительного времени и при серьёзных воздействиях, используя 
для этого финансовый, технологический или управленческий потенциалы [2, с. 46].

Куликов С.В.
Финансовая устойчивость – это способность страховщика выполнять принятые на себя обя-
зательства перед другими субъектами хозяйствования при любой неблагоприятной ситуации 
как в настоящем, так и в будущем [3, с. 201].

Денисова И.П. Финансовая устойчивость страховщика – способность выполнять принятые обязательства по 
договорам страхования при любом изменении экономической конъюнктуры [4, с. 89].

Орланюк- 
Малицкая Л.А.

Финансовую устойчивость страховой компании можно определить как такое состояние (ко-
личество и качество) ее финансовых ресурсов, которое обеспечивает платежеспособность 
и дальнейшее развитие организации в условиях риска, связанного со страховой защитой 
субъектов рынка [5, с. 49].

Савицкая Г.В.

Финансовая устойчивость – это внутреннее проявление состояния ресурсов компании, в ос-
нове которого лежит сбалансированность всех активов и пассивов в границах допустимого 
риска, обеспечивающих платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долго-
срочной перспективе [6, с. 208].

Федорова Т.А.

Под финансовой устойчивостью страховой компании понимается такое состояние финансо-
вых ресурсов организации, при котором она в состоянии своевременно и в предусмотренном 
объеме выполнять взятые на себя текущие и будущие финансовые обязательства перед все-
ми субъектами за счет собственных и привлеченных средств [7, с. 775].
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4. обязательства (включая технические 
резервы);размещение активов (инвестиционная 
деятельность) [10, с. 129].

Проанализировав классификацию факторов Се-
рикова Г.С., Панкина А.В., Орланюк-Малицкой Л.А. 
и Шахова В.В. выделим их единства и отличия. 
Большинство авторов считают, что главными фак-
торами, влияющие на финансовую устойчивость 
страховых компаний являются:
•	перестрахование;
•	достаточность	собственного	капитала;
•	страховые	резервы.
Серикова Г.С. и Шахов В.В. сошлись во мнении, 

что еще одним не менее важным фактором являет-
ся размещение активов. Также сошлись взглядами 
два других автора: Панкин А.В. и Орлянюк-Ма-
лицкая Л.А., которые считают главными факто-
рами финансовой устойчивости – сбалансирован-
ность тарифного портфеля и тарифную политику.

Однако, несмотря на единство классификации 
факторов, следует отметить такие факторы, име-
ющие отличительную особенность и не повторя-
ющиеся в определении двух и больше авторов, 
к ним относятся: политика управления затрата-
ми, инвестиционная политика, обязательства, ко-
личество заключенных договоров и др.

В зарубежном страховом менеджменте широ-
ко распространена классификация факторов по 
возможности управления ими. Факторы устой-
чивости с этих позиций могут быть поддающи-
мися и не поддающимися управлению. При этом 
выделяют так называемое «ядро» управляемых 
факторов, прочие управляемые факторы и ры-
ночные (частично управляемые и неуправляе-
мые) факторы.

К «ядру», прежде всего, отно-
сятся: гибкая система тарифов, 
страховой продукт, система ор-
ганизации продаж, формирова-
ния спроса, а также собственная 
инфраструктура страховщика. 
К прочим управляемым факто-
рам относятся материальные, 
финансовые и трудовые ресур-
сы страховой компании. Все эти 
факторы взаимосвязаны между 
собой, и изменения одного из них 
отражаются на всех прочих. К ча-
стично управляемым рыночным 
факторам зачастую относят ры-
ночный спрос, ноу-хау в страхо-
вых услугах, конкуренцию, инфра-
структуру страховой компании. 
К неуправляемым:политическую 
систему, государственное устрой-
ство, социально-этическое окру-
жение, конъюнктуру страхового 
рынка. 

Данная классификация харак-
терна практическим потребно-
стям страховых менеджеров, ко-
торые разрабатывают стратегию 
поведения компании на рынкес 
целью повышения финансовой 
устойчивости.

С позиции теории систем, 
факторы, влияющие на финан-

совую устойчивость страховой компании, можно 
подразделить навнутренние и внешние. Такая 
классификация важна для управления устой-
чивостью и платежеспособностью. Ведь именно 
она позволяет предусмотреть в ответ на каждое 
внешнее воздействие некоторое внутреннее из-
менение, которое обеспечивает баланс среды и 
хозяйствующего субъекта.

К внешним факторам можно отнести: взаи-
моположения с партнерами; налоговая система; 
стихийные бедствия; законодательство, регу-
лирующее предпринимательскую и страховую 
деятельность; непредвиденные действия госу-
дарственного и местного самоуправления; эко-
номическая и политическая обстановкав стране; 
экономическое положение в страховой отрасли.

К внутренним факторам финансовой устойчи-
вости: маркетинг, продажи, урегулирование убыт-
ков, финансы, андеррайтинг [9, с. 564].

Итак, был выявлено, что не существует единых 
факторов финансовой устойчивости страховой 
компании. Каждый автор, каждая теория имеет 
свою точку зрения, что и как в большей степени 
влияет на устойчивость компании. Однако, важ-
но помнить, что состав и структура финансовых 
ресурсов, правильный выбор управления ими яв-
ляются также важными факторами финансовой 
устойчивости. Чем больше у страховой компании 
собственных и оборотных средств, тем финансово 
устойчивой она является.

На основании полученных результатов, про-
изведем систематизацию основных факторов 
финансовой устойчивости, что является автор-
ским вкладом в данном исследовании. Наглядно 
представим на рис. 1.

Факторы финансовой устойчивости страховых 
компаний

По месту 
возникновения

По важности 
результата

По охвату 
управляемости

Внешние Внутренние Основные Второстепенны

ПрочиеНеуправляемыеЧастично управляемые

- экономическая 
обстановка в стране; 
- политическая 
обстановка;
- стихийные бедствия;
- взаимоположения с 
партнерами;
- законодательство.

- маркетинг;
- урегулирование
убытков;
- продажи;
- финансы;
- андеррайтинг.

- рыночный спрос;
- конкуренцию;
- инфраструктуру 
страховой компании;
- ноу-хау в страховых 
услугах.

-государственное 
устройство и политическая 
система;
-социально-этическое 
окружение.

- материальные ресурсы;
- финансовые ресурсы;
- трудовые ресурсы.

- страховой продукт;
- система организации 
продаж и 
формирования спроса;
-страховые резервы;
- размещение активов;

- перестрахование;
-достаточный 
собственный капитал.

-количество 
заключенных 
договоров;
-объем 
ответственности по 
договору страхования;
- гибкая система 
тарифов;
- собственная 
инфраструктура 
страховщика.

Рис. 1. Факторы финансовой устойчивости страховых компаний
Источник: разработано авторами



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ56

4 (07), листопад 2015

Страховые компании не имеют практической 
возможности разработать меры по устранению 
влияния абсолютно всех факторов финансовой 
устойчивости. Однако влияние некоторых фак-
торов может быть сглажено или нейтрализовано.

Итак, напомним, что были выявлены про-
блемы страховых компаний, как внешние, так 
и внутренние. Поэтому следует предложить ме-
роприятия, повышающие эффективность дея-
тельности страхового рынка в целом, и в част-
ности в страховых компаниях (рис. 2).

Мероприятия, повышающие эффективность
деятельности страхового рынка

Стимулирование развития механизмов
сострахования и перестрахования

Совершенствование вопросов налогообложения
страховых операций

Защита добросовестной конкуренции

Совершенствование государственного надзора
за деятельностью страховых организаций

Совершенствование законодательства,
регулирующее страхование

Рис. 2. Мероприятия, повышающие эффективность 
деятельности страхового рынка

Среди мероприятий, способствующих восста-
новлению платежеспособности и поддержке эф-
фективности страховой и финансовой деятель-
ности, следует назвать:

– смену руководящего звена страховой орга-
низации;

– инвентаризацию имущества;
– оптимизацию дебиторской задолженности;
– снижение расходов на ведение дела;
– продажу долей в капитале других органи-

заций;
– продажу незавершенного строительства;
– оптимизацию количества персонала;
– продажу излишнего оборудования, средств 

компьютерной техники и т.д.;
– автоматизацию и использование новых 

программных продуктов;
– совершенствование организации труда.
Выводы данного исследования и перспек-

тивы дальнейших исследований в этом на-
правлении. В целом развитие комплексного 
финансово-экономического анализа страховой 
деятельности обусловлено высокой конкуренци-
ей рынка и бурным развитием данной отрасли. 
Дальнейшим научным исследованием являются 
вопросы, посвященные практическим аспектам 
экономии, рационального ведения дела, обосно-
ванию выбора тарифной и перестраховочной 
политики в условиях неопределенностей, при-
сущих страхованию.
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ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ КРИЗИ

Аннотация
У статті виконаний категоріально – понятійний аналіз «фінансової стійкості страхової компанії» з метою конкретизації 
предмета дослідження та його узагальнення авторською дефініцією. На основі зарубіжного та вітчизняного досвіду 
систематизовано основні фактори фінансової стійкості страхових компаній. Досліджено проблеми та запропонова-
но рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості страхових компаній в умовах кризи. Методологічну основу 
наукової роботи склали системний і процесний підходи. У ході дослідження застосовувалися загальнонаукові методи 
пізнання: діалектичний, індукції, дедукції, абстрактно-логічний, аналізу та синтезу.
Ключові слова: фінансова стійкість, фактори фінансової стійкості, страхові компанії, криза, платоспроможність.
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IMPROVING FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES IN CRISIS

Summary
This paper is made categorical – conceptual analysis of "financial stability of the insurance company" with a view to 
specifying the subject of research and generalization of the author's definition. On the basis of foreign and domestic 
experience systematically the main factors of financial stability of insurance companies. The problems and propose 
recommendations to improve the financial stability of insurance companies in a crisis. The methodological basis of research 
made system and process approaches. The study used scientific methods of knowledge: dialectical, induction, deduction, 
abstract logic, analysis and synthesis.
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ОСНОВНІ ГРАВЦІ У СФЕРІ ЕКСПОРТУ/ІМПОРТУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ

З огляду на те, що академічна мобільність є однією з найважливіших сторін процесу інтеграції ВНЗ, і науки в 
цілому, в міжнародний освітній простір. В умовах формування глобального ринку освітніх послуг виявлено основних 
лідерів за домінантою інтернаціоналізація університетської освіти. Проаналізовано тенденції у розподілі студентів за 
країною навчання. У статті виокремлено основні фактори, що сприяють просуванню академічної мобільності членів 
освітнього процесу – студентів. Наголошено на особливості значення академічної мобільності для підготовки конкурен-
тоспроможних фахівців та проаналізовано світовий досвід з упровадження концепції розвитку академічної мобільності 
в контексті інтеграції вишу в міжнародний освітній простір.
Ключові слова: інтернаціоналізація, якість програм, іноземні студенти, витрати на НДДКР, % ВВП; кількість 
дослідників у НДДКР на 1 млн. населення.

Постановка проблеми актуалізація процесів 
академічної мобільності є справедливою відпо-
віддю на виклики глобальної економіки, яка роз-
гортається в планетарному масштабі, а інтерна-
ціоналізація освіти набуває потужних масштабів, 
формуючи полікультурне освітнє середовище. 
Академічна мобільність відіграє значну роль як 
фактор, що сприяє формуванню якісно нових тру-
дових ресурсів, конкурентоспроможних не тільки 
на вітчизняному, але й на світовому ринку праці.

Постановка завдання реформування вітчиз-
няної освітньої системи та процес інтеграції на-
шої держави у світову спільноту потребують зна-
чного оновлення усталених порядків та вивчення 
передового зарубіжного досвіду організації освіт-
ніх процесів. З метою визначення основних грав-
ців ринку у сфері експорту та імпорту послуг 
вищої освіти, постає завдання виокремити краї-
ни світової економіки з характерними ознаками 
міжнародної конкурентоздатності через показ-

ник чистого потоку міжнародних студентів і су-
купність трьох-векторного критерію (витрати на 
НДДКР, % ВВП; кількість дослідників у НДДКР 
на 1 млн. населення).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах формування глобалізації світової еко-
номіки постає питання збільшення обсягів між-
народного та вітчизняного ринків освітніх послуг, 
появи нових споживачів освітніх послуг вищої 
освіти – іноземних студентів.

Процес академічної мобільності вже тривалий 
час є предметом дослідження зарубіжних учених, 
проте для української науки це явище все ще 
досить нове. Питання організації академічної мо-
більності вивчають С. В. Вербицька (етапи розви-
тку та суб’єкти організації міжнародної студент-
ської академічної мобільності), О. А. Болотська 
(розвиток міжнародної академічної мобільності 
студентів як реалізація принципів Болонського 
процесу у вищій освіті України), М. М. Гулович 
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(формування іншомовної компетенції студен-
тів як необхідного фактору академічної мобіль-
ності). Обґрунтування необхідності врахування 
освітніх процесів у переході від індустріальної 
до інформаційної, а потім і до знаннєвої стадії 
розвитку суспільств знаходимо у працях тео-
ретиків постіндустріалізму (Д. Белла, Т. Сакайї, 
П. Друкера, М. Портера, Е. Тоффлера, М. Кас-
тельса, В. Іноземцева та ін.) і людського капіталу 
(Т. Шульца, Г. Беккера, М. Блауга, Дж. Мінцера, 
Е. Денісона, Дж. Кендрика та ін.).

Мобільність є одним з базових принципів су-
часної освітньої політики. Одним із проявів між-
народного виміру національної освітньої політики 
є розвиток студентської мобільності. Відповідно 
до Болонської декларації, проблемі мобільності 
студентів приділяється велика увага. Так, се-
ред цілей, затверджених Льовенським комюні-
ке в 2009 році, є збільшення частки мобільних 
студентів до 20% загальної кількості студентів 
у всіх країнах-членах Болонського процесу [1]. 
Активна міжнародна діяльність є одним з по-
казників інтегрованості вищого закладу освіти 
в глобальний простір.

За даними дослідження «Education at a 
Glance», США, Канада, Великобританія, Фран-
ція, Німеччина та Австралія в сукупності при-
ймають більше половини іноземних студентів. 
Країни G20 приймають 82% всіх іноземних сту-
дентів, а 75% навчаються в країнах ОЕСР (рис. 1). 
Європа залишається регіоном призначення, на-
вчаючи 48% міжнародно мобільних студентів. 
На другому місці знаходиться Північна Америка 
з 21%, а третє місце посідає Азія з 18% [2].

Іноземні студенти з країн ОЕСР в основному 
походять з Канади, Франції, Німеччини, Італії, 
Кореї та США. Іноземні студенти представляють 
10% або більше учнів у вищих навчальних за-
кладах в Австралії, Австрії, Люксембурзі, Новій 
Зеландії, Швейцарії та Великобританії. На них 
також припадає більше 30% всіх учнів в пере-
дових науково-дослідних програмах Австралії, 
Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зелан-
дії, Швейцарії та Сполученого Королівства.
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За останні три десятиліття, кількість студен-
тів, що навчаються за межами країни громадян-
ства, значно зросла з 0,8 мільйонів у 1975 році до 

4,5 мільйонів у 2012 році, що свідчить про більш 
ніж п’ятикратне зростання (рис. 2). 

Співвідношення кількості національних сту-
дентів, що навчаються за кордоном, і міжнарод-
них студентів у даній країні дає змогу оцінити 
потенціал держави з імпорту чи експорту освіт-
ніх послуг на міжнародному ринку вищої освіти.
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Рис. 2. Зростання інтернаціоналізації 
вищої освіти (1975-2012, млн.) 

Джерело: ОЕСР, Інститут статистики ЮНЕСКО [3]

На основі статистичної бази даних ЮНЕСКО, 
було виокремлено 5 груп країн за рівнем їх со-
ціально-економічного розвитку. Припускається, 
що визначальний вплив на інтернаціоналізацію 
сфери вищої освіти певної країни чинить саме 
рівень матеріального благополуччя громадян, що 
виражається через показник ВВП на душу насе-
лення. Окрім того, при формуванні вибірки вра-
ховувались освітні традиції окремих країн. 

На основі експертного підходу для проведен-
ня кластерного аналізу країн з метою визначен-
ня основних гравців ринку у сфері експорту та 
імпорту послуг вищої освіти було сформовано 
сукупність показників: чистий притік міжнарод-
них студентів до провідних розвинених країн; 
витрати на НДДКР, % ВВП; кількість дослідни-
ків у НДДКР на 1 млн. населення. У результаті 
було виокремлено 5 груп країн:

перша – глобальні лідери ринку з експорту 
послуг вищої освіти, країни з розвиненою еко-
номікою і давніми освітніми традиціями (США, 
Японія, Австралія, Канада); 

друга – експортери глобального і головні екс-
портери європейського ринку у сфері вищої осві-
ти, провідні країни Західної Європи з розвиненою 
економікою і сталими традиціями у сфері вищої 
освіти (Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Фран-
ція, Німеччина, Італія); Нідерланди, Норвегія, Іс-
панія, Швеція, Швейцарія, Великобританія); 

третя – країни Центральної та Східної Євро-
пи, які займають незначний сегмент європейсько-
го та глобального ринку вищої освіти, оскільки 
не мають достатнього потенціалу для експорту 
послуг вищої освіти, проте експорт та імпорт по-
слуг в межах країн майже врівноважений (Бол-
гарія, Чехія, Угорщина, Румунія, Словенія); 

четверта – це імпортери послуг вищої освіти 
країни СНД (Казахстан, Молдова, Таджикістан, 
Україна); 

п’ята – країни регіону Південно-Східної Азії – 
сегмент глобального ринку послуг вищої освіти, 
який інтенсивно розвивається (Малайзія, Півден-
на Корея, Гонконг).
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За результатами дослідження виявлено, що 
представники першої групи країн з розвине-
ною економікою і давніми освітніми традиціями, 
а саме США, Японія, Австралія, Канада, є екс-
портерами освітніх послуг на глобальному рин-
ку вищої освіти впродовж тривалого періоду, що 
в даному випадку охоплює 1999-2012 рр. і кіль-
кість іноземних студентів зростає стійкими тем-
пами (рис. 3).

США є абсолютним лідером постачання по-
слуг вищої освіти на глобальному ринку. Чистий 
притік міжнародних студентів 2012 році становив 
682 349 студентів із сукупним темпом щорічного 
зростання у 3,7%. Даний показник в Австралії, 
Японії і Канаді становив 238 620, 116 866 і 88 330 
відповідно. Щодо Австралії то вона включена до 
цієї групи країн, як країна протекціоністська по-
літика уряду якої спрямована на залучення між-
народного інтелекту для потреб інноваційного 
розвитку національної економіки. Кращі випус-
кники університетів з числа іноземних студентів 
мають можливість працевлаштуватись у країні 
на пріоритетних засадах.
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Рис. 3. Динаміка чистого притоку міжнародних 
студентів до країн першої групи, чол. 

Джерело: Складено автором на основі [4]

Країни представленої групи характеризують-
ся високим рівнем витрат на науково-дослідні 
роботи (в середньому 2,5% ВВП). За даним по-
казником, передові позиції належать Японії, яка 
в 2012 році витратила 3,4% ВВП на проведення 
досліджень [5].

У цих країнах спостерігається високий рівень 
інтелектуалізації національного виробництва то-
варів та послуг і, як наслідок, країни даної групи 
мають високий рівень міжнародної конкурентоз-
датності національної економіки згідно рейтингів 
WEF. Одним з критеріїв, що підтверджує дану 
тезу показник кількості науковців та дослідників 
зайнятих у сфері науки та вищої освіти. Най-
більша кількість дослідників на один мільйон на-
селення спостерігається в Японії (5 170). Даний 
показник демонструє позитивну динаміку впро-
довж 2003-2012 рр. в Канаді та США, становлячи 
4 678 і 4 041 дослідників на один мільйон насе-
лення в 2012 році відповідно [5].

Друга група, це країни Західної Європи, має 
багато спільних рис із попередньою групою, але 
об’єднана на відміну від попередньої групи єди-
ним європейським науковим та освітнім про-
стором (окрім Великобританії). Всі країни, що 
входять до даної вибірки, також є експортера-
ми освітніх послуг на глобальному ринку вищої 
освіти. Серед них безперечними лідерами поста-

чання освітніх послуг для іноземних студентів є 
Великобританія, Швеція та Німеччина (рис. 4). 
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Джерело: Складено автором на основі [4]

Рівень витрат на науково-дослідні роботи різ-
ниться залежно від окремої країни. У 2012 році 
найбільшу частку від ВВП на науково-дослідні 
та конструкторські роботи витрачали Фінлян-
дія (3,5%), Швеція (3,4%), Данія (3%), Німеччина 
(2,9%), Австрія (2,8%), Франція (2,3%), Бельгія 
(2,2%) та Нідерланди (2,1%). У Великобританії, 
Норвегії, Іспанії та Італії відповідна частка ста-
новила менше 2% ВВП [5].

Країни Західної Європи, які є експортерами 
послуг вищої освіти за показником кількості на-
уковців умовно можна поділити на дві підгрупи: 
країни з рівнем показника, що є найвищим у світі: 
за даним показником Японію та Канаду виперед-
жують Фінляндія (7 482), Данія (6 730), Норвегія 
(5 588) та Швеція (5 181), а кількість дослідни-
ків на один мільйон населення в Німеччині (4 138) 
перевищує відповідне значення в США. Друга 
підгрупа країн, які експортують послуги вищої 
освіти, має рівень інтелектуалізації суспільства, 
як основу формування науково-інтелектуального 
потенціалу національної економіки, дещо нижчий 
(рис. 5). У решті країн показник кількості дослід-
ників на один мільйон населення варіюється від 
4 024 у Великобританії до 1 820 в Італії [5].
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Джерело: Складено автором на основі [5]

Третя група країн – це країни Центрально-
Східної Європи, які мають досить неоднозначну 
позицію на глобальному ринку освітніх послуг. 
Серед представлених країн експортерами освіт-
ніх послуг виступають лише Чехія та Угорщина. 
У Словенії кількість студентів, що здобувають 
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вищу освіту за кордоном, і кількість іноземних 
студентів, що навчаються у Словенії, практично 
зрівноважена. Значну частину освітніх послуг ім-
портують Румунія та Болгарія (мають негативне 
значення чистого притоку іноземних студентів). 
Характерною ознакою цієї групи країн з позиції 
оцінки їх потенціалу як гравців європейського та 
глобального ринку є те, що вони активно долу-
чаються до освітньої сфери, але вони займають 
незначний сегмент ринку (рис. 6). 

Рівень витрат ВВП на науково-дослідні та 
конструкторські роботи у даних країнах загалом 
є меншим за його середнє значення у попередніх 
групах країн. Помітно вирізняється лише Сло-
венія, в якій частка витрат на проведення до-
сліджень стрімко зростає починаючи з 2007 року 
і нині наближається до відповідного значення 
у Австрії – 2,8% [5].
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студентів до третьої групи країн, чол.

Джерело: Складено автором на основі [4]

Рівень витрат на науково-дослідні та кон-
структорські роботи у Болгарії та Румунії є най-
нижчими в даній групі і становлять менше 1% 
(0,6% та 0,4% відповідно). Кількість дослідників, 
задіяних у науково-дослідні роботи, на один міль-
йон населення також є помітно меншою порівня-
но з попередніми країнами. Фактично ситуація 
повністю відповідає рівню розвитку досліджень у 
країні, що значною мірою зумовлено рівнем ви-
трат ВВП на проведення таких робіт [5]. 

Таким чином, можна помітити, що сильні по-
зиції Чехії та Угорщини на міжнародному ринку 
освітніх послуг значною мірою обумовлюються 
рівнем розвитку науково-дослідних та конструк-
торських робіт в країні, що у свою чергу визна-
чає якість наданих освітніх послуг. 

Ситуація в країнах СНД, які ми виокремили 
як четверту групу, зокрема, Україні, Таджи-
кистані, Молдові та Казахстані, підтверджує 
попередні висновки щодо залежності розвитку 
послуг вищої освіти від стану науково-інновацій-
ного потенціалу національної економіки країни. 
Ці країни мають трансформаційну економіку, 
основними стратегічними орієнтирами розвитку 
є формування конкурентних переваг в окремих 
галузях економіки. У даній групі, фактично всі 
країни мають негативне значення чистого прито-
ку міжнародних студентів на навчання до країн, 
тобто вони є імпортерами освітніх послуг. Лише 
в Україні, починаючи з 2009 року, кількість між-
народних студентів, що здобувають вищу освіту 
в нашій державі поступово збільшується (рис. 7).
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студентів до країн четвертої групи, чол.

Джерело: Складено автором на основі [4]

Рівень витрат на НДДКР у цих країнах відпо-
відно є незначним і становить менше 1%. У Мол-
дові, Казахстані і Таджикистані даний показник 
знаходиться у межах 0,1–0,4% ВВП. Враховуючи 
невеликий розмір національних бюджетів країн 
з трансформаційною економікою, можна про-
гнозувати що у короткостроковій перспективі ця 
група країн не зможе розширити свій науково- 
інноваційний потенціал без відповідного рефор-
мування національної економіки в контексті фор-
мування високотехнологічного розвитку (рис. 8).
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Джерело: Складено автором на основі [5]

Відсутність в країнах системної роботи уря-
ду над реалізацією стратегії інноваційного роз-
витку, яка базується на інноваціях та інтелекті, 
негативно позначилося на рівні наукового-по-
тенціалу через так званий «відтік мізків» в інші 
країни. Індикатором такого стану можна визнати 
показник кількості дослідників на один мільйон 
населення, який в цій групі країн є значно мен-
шим порівняно навіть з країнами Східної Європи. 
Так, в Україні даний показник становить 1 220, 
а в Молдові – 800 дослідників на один мільйон 
населення [5].

Щодо інших країн цієї групи, то статистичні 
дані відсутні. Таким чином можна зробити ви-
сновок щодо цих країн: лише активні дії урядів 
у напрямку до економічної інтеграції в європей-
ський простір стануть об’єктивною передумовою 
формування основ науково-інноваційного потен-
ціалу національних економік країн. 

П’ята група країн, до яких належать краї-
ни Південно-Східної Азії, також представле-
на імпортерами освітніх послуг серед країн, що 
розглядаються. Лише у Малайзії, починаючи з 
2009 року, баланс поступово почав вирівнюва-
тись, і нині країна стає привабливим місцем для 
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навчання міжнародних студентів у вищих на-
вчальних закладах (рис. 9). 
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Рис. 9. Динаміка чистого притоку міжнародних 
студентів до країн п’ятої групи, чол.

Джерело: Складено автором на основі [4]

Частка витрат на науково-дослідні та конструк-
торські роботи у даних країнах постійно зростає, 
що збільшує їх привабливість на міжнародному 
ринку освітніх послуг. Так, сукупний темп зрос-
тання частки НДДКР у Малайзії складає 10,5%, 
становлячи 1,2% ВВП, а Гонконзі – 4,3% та 0,8% 
відповідно. Щодо показника кількості дослідни-
ків, задіяних у НДДКР на один мільйон населен-
ня, то в даній групі країн він теж стрімко зростає. 
За даним показником, Гонконг наближається до 
відповідного значення у Нідерландах (3 505), а Ма-
лайзія – на рівні Італії (1 820) [5]. Дані тенденції 
відповідають загальному розвитку у регіоні. У ре-
зультаті, ці країни починають займати передові 
позиції як у економіці, так і у розвитку освіти.

Будучи чинником, що сприяє формуванню 
якісно нових трудових ресурсів, здатних зайняти 
гідне місце як в національній економіці, так і на 
світовому ринку праці, академічна мобільність 
стає не стільки необхідним, скільки неминучим 
процесом. Безперечно, для розширення акаде-
мічної мобільності необхідна активна інформа-
ційна і продумана освітня політика.

Основні переваги інтернаціоналізації вищої 
освіти є наступними: диверсифікація та покра-
щення навчального середовища; диверсифікація 
та збільшення чисельності студентів за рахунок 
залучення кращих міжнародних студентів та 
випускників; підготовка випускників, які добре 
обізнані з міжнародними та крос-культурними 
особливостями; вирішення проблеми все більшої 
взаємозалежності світу, що тим самим спри-
яє поліпшенню взаєморозуміння між народами; 
формування ресурсів для розвитку інших між-
народних видів діяльності; підвищення міжна-
родного статусу університетів. 

Загалом, здобуття міжнародної освіти вихо-
вує «міжнародні характеристики» в студентів, 
які є необхідними в глобальній економіці: між-
народна свідомість і відкритість, знання другої 
іноземної мови, гнучкість мислення, толерант-
ність та повага до інших. Разом із тим, згідно зі 
щорічним звітом Міжнародної асоціації універ-
ситетів «Інтернаціоналізація вищої освіти: зрос-
тання очікувань, основоположні цінності», один 
із найбільших ризиків у процесі інтернаціоналі-
зації вищих навчальних закладів полягає в тому, 
що можливості для здобуття освіти за кордоном 
будуть доступними лише для матеріально забез-
печених студентів. Даний ризик супроводжуєть-
ся труднощами в місцевому регулюванні якості 
зарубіжних програм і надмірною конкуренцією 
серед вузів, нерівномірним розподілом переваг 
інтернаціоналізації між всіма учасниками освіт-
нього процесу і зростанням нерівномірності роз-
витку місцевих університетів та університетів з 
активною міжнародною мобільністю усередині 
однієї країни [6]. 

Висновки з проведеного дослідження. Та-
ким чином, вищі навчальні заклади та учасники 
освітнього процесу повинні більше акцентувати 
увагу на академічних цінностях. Університети, 
які розробляють міжнародні програми, пови-
нні перш за все сприяти розвитку академічної 
свободи, інституційної автономності і соціальної 
відповідальності. Окрім того, вони повинні впро-
ваджувати соціально відповідальні практики, 
такі як рівність у доступності освіти і недискри-
мінація на місцевому та міжнародному рівнях. 
Університети повинні сповідувати ідею взаємних 
вигід і зважати на справедливість стосовно усіх 
учасників освітнього процесу та країн. Лише в 
такому випадку переваги від інтернаціоналі-
зації вищої освіти розкриються повною мірою. 
На основі застосування критеріального підходу, 
який ґрунтується на тримірному оцінюванні ста-
ну розвитку науково-інноваційного потенціалу 
країн виокремлено п’ять кластерів країн світової 
економіки за ознакою рівня інтернаціоналізації 
вищої освіти. Отримані результати, вказують на 
те, що країни США, Японія, Австралія, Канада є 
головними експортерами послуг вищої освіти на 
глобальному ринку завдяки створенню сприят-
ливого науково-освітнього середовища для отри-
мання вищої освіти міжнародними студентами 
у цих країнах. Позитивний баланс від надання 
освітніх послуг використовується для подальшо-
го нарощування науково-інноваційного потенціа-
лу національних економік даної групи країн. 
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Аннотация
Академическая мобильность является одной из важнейших сторон процесса интеграции ВУЗов и науки в целом, 
в международное образовательное пространство. В условиях формирования глобального рынка образовательных ус-
луг выявлены основные лидеры по доминанте интернационализация университетского образования. Проанализирова-
ны тенденции в распределении студентов по странам обучения. В статье выделены основные факторы, способствую-
щие продвижению академической мобильности членов образовательного процесса – студентов. Отмечены особенности 
значение академической мобильности для подготовки конкурентоспособных специалистов и проанализирован мировой 
опыт по внедрению концепции развития академической мобильности в контексте интеграции вуза в международное 
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Summary
Considering that fact that the academic mobility is one of the universities integration process and science in general to the 
international educational space. There were found the main leaders in the internationalization of the university education 
in conditions of the global education market formation. It was analyzed some trends in the distribution of the students 
according to the country where they study. There are some main points in the article which promote the academic 
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Національного університету державної податкової служби України

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

У статті обґрунтовано необхідність здійснення модернізації підприємств електроенергетики та визначено роль і місце 
інвестицій у здійсненні даного процесу. Розглянуто сумарні інвестиції в розвиток електроенергетики згідно «Енергетичної 
стратегією до 2030 року». Досліджено, що головним інвестиційним ресурсом для підприємств елетроенергетики явля-
ються власні кошти. Зазначено роль прямих іноземних інвестицій в здійсненні процесу модернізації електроенергетики.
Ключові слова: електроенергетика, модернізація, інвестиції, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, цільова 
надбавка.

Постановка проблеми. В економіці України 
електроенергетика, як галузь промисловості, є 
невід’ємною умовою функціонування галузей 
матеріального виробництва та нематеріальної 
сфери. Жодна галузь не може реалізувати свій 
потенціал без належного електропостачання. 
Системи електропостачання мають розвиватися 
відповідно до властивостей і потреб економіки. 
Вони впливають на конкурентоспроможність ві-
тчизняної продукції на внутрішньому і зовніш-
ньому ринках, а відтак і на конкурентоспромож-
ність національної економіки, на стан економічної 
безпеки та на рівень добробуту населення. 

Важливість забезпечення енергетичної без-
пеки держави в контексті економічної безпеки 
за рахунок розвитку енергетичної галузі через 
здійснення стратегічної модернізації підпри-
ємств електроенергетики важко недооцінити. 

Особливо важливу роль, при цьому, відіграє 
механізм інвестиційного забезпечення, оскільки, 
як відомо, власних джерел недостатньо навіть для 
фінансування поточних потреб даних підприємств, 
не враховуючи їх інноваційний. Тому ефективність 
економічної діяльності підприємницьких структур 
та держави в цілому значно залежить від методів, 
форм, обсягів здійснення інвестиційних вкладень. 

Інвестиції, як економічна категорія, викону-
ють низку найважливіших функцій, без яких 
неможливий розвиток економіки будь-якої дер-
жави. Вони, будучи найважливішою економічною 
категорією, відіграють вагому роль як на макро-, 
так і на мікрорівні, так і для відтворення, струк-
турних перетворень, максимізації прибутків, 
здійснення процесів модернізації економіки в ці-
лому та електроенергетичної галузі зокрема. 

Аналіз останніх дослідженя і публікацій. Тео-
ретичне та методогічне обгрунтування інновацій-
но-інвестиційних складових розвитку економіки 
вцілому та енергетики зокрема, особливості еко-

номічного ефекту інвестицій, обгрунтування вар-
тості джерел залучення інвестиційних ресурсів в 
енергетику та вдосконалення фінансового забез-
печення розвитку промислових підприємств ста-
ло предметом дослідження багатьох науковців. 
Серед них: І. Макарчук, О. Лабенко, Н. Макарій, 
Н. Брюховецька, В. Богачова, Т. Бень, М. Одно-
рог, В. Дергачова та інші.

Постановка завдання. Важливо досліди-
ти роль інвестицій у фінансовому забезпеченні 
модернізації підприємств електроенергетики та 
визначити чинники, які гальмують цей процес і 
знижують його ефективність.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні енергетика України має унікальні резерви 
потужностей з виробництва електроенергії. Домі-
нуюче положення в секторі виробництва електро-
енергії за встановленою потужністю та за обсяга-
ми виробництва традиційно займають ТЕС та АЕС. 

Станом на 01.01.2014 р., 84 енергоблоки ТЕС 
та ТЕЦ загальною потужністю 20 230 МВт, або 
37% загальної встановленої потужності вітчиз-
няних електростанцій відпрацювали більше 
200 тис.  годин (табл. 1) та перевищили межу 
фізичного зносу, граничного та розрахункового 
ресурсу роботи. Загалом, 102 енергоблоки від-
працювали розрахунковий ресурс і потребують 
проведення модернізації або заміни [1, с. 38].

Подібна ситуація спостерігається й на АЕС, які 
забезпечують близько 48% загального вітчизняного 
виробництва електричної енергії за рахунок лише 
25% загальної встановленої потужності. В експлуа-
тації перебувають 15 енергоблоків (13 енергоблоків 
ВВЕР-1000 та 2 енергоблоки ВВЕР-440) загальною 
встановленою потужністю 13 835 МВт або 25%. 
Більше 70% енергоблоків АЕС потребують подо-
вження терміну експлуатації у найближчі 10 року.

В цілому баланс потужності енергосистеми 
України характеризується дефіцитом. Частка гід-

Таблиця 1
Технічний стан блочного енергогенеруючого обладнання ТЕС і ТЕЦ [1, с. 42]

Технічний стан обладнання Кількість 
енерго-блоків

Загальна 
потужність, МВт

Кількість годин 
напрацювання, тис. 

Перевищення межі фізичного зносу, 
граничного та розрахункового ресурсу роботи 84 20 230 понад 200 

Перевищення межі граничного 
та розрахункового ресурсу 9 2 516 170 

Перевищення розрахункового ресурсу 9 5 675 понад 100

© Руженська Т.М., 2015
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роелектростанцій, які забезпечують основний об-
сяг маневрених потужностей, в енергооб’єднаннях 
з переважною генерацією ТЕС та АЕС в структурі 
потужностей повинні складати 15-20% від сумар-
ної потужності системи. Проте в ОЕС України по-
тужність ГЕС та ГАЕС не перевищує 6% (табл. 2), 
чим обумовлює дефіцит як маневрових, так і ре-
гулюючих потужностей, що створює важкі умови 
компенсації коливань навантаження в енергосис-
темі та впливає на якість електроенергії [2].

Економічний рівень освоєння гідроенергетич-
ного потенціалу в Україні на разі оцінюється 
65-66%, що є нижчим за середньоєвропейський 
(71,8%) рівень та рівень більшості розвинених 
країн. Тобто, перспективи для розвитку гідро-
енергетики в Україні, як альтернативного, енер-
гозберігаючого, високо маневреного виду енерге-
тики, все ще залишаються суттєвими [4].

Тому для України залишається досить важли-
вим є здійснення процесу модернізації електро-
енергетики, що в свою чергу потребує значних 
інвестиційних ресурсів. Проте за даними На-
ціонального інституту стратегічних досліджень 
[5; 4] за період з 2008-2013 рр. спостергігається 
суттєве погіршення інвестиційного забезпечен-
ня економічного розвитку. Під впливом світо-
вої фінансово-економічної кризи у 2009-2010 рр. 
відбулося значне скорочення обсягів капітальних 
інвестицій в економіку (табл. 3). Період посткризо-
вого відновлення у 2011-2012 рр. супроводжував-
ся пожвавленням інвестиційних процесів, проте у 
2013 р. загострення соціально-економічної та по-
літичної ситуації в Україні зашкодило закріплен-
ню позитивної динаміки попередніх років – об-
сяги капітальних інвестицій знову скоротилися й 
станом на кінець 2013 р. не досягали рівня 2008 р. 
У січні- вересні 2014 р. в економіку було залучено 
135476,8 млн грн капітальних інвестицій, що ста-
новило 77,0% до відповідного періоду 2013 р.

Рівень достатності інвестицій для забезпечен-
ня економічного розвитку на засадах модерніза-
ції промислового виробництва визначається до-

триманням норми інвестування по відношенню до 
ВВП. Ця норма є важливим індикатором інвести-
ційної безпеки держави, задовільне значення якої, 
за оцінками фахівців, має становити 25% [6]. Нато-
мість в Україні протягом аналізованого періоду за-
фіксовано дефіцит інвестиційних ресурсів в еконо-
міці вцілому та промисловості зокрема [7] (рис. 1). 

0
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34,2 36,2 36 41,1 40,6
9,1 10,3 11,6 9,4 920 17,3 14,4 17,3 20,15,1 8,6 10 13,6 11,1

Промисловість
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Виробництво та розподілення електроенергії

Рис. 1. Обсяг освоєних капітальних інвестицій  
 промисловості України (%)*

*Джерело: розраховано автором за даними Державної 
служби статистики України [8]

Проаналізувавши рис. 1, можна стверджува-
ти, що починаючи з 2011 по 2013 роки спостері-
гається зростання інвестицій в промисловість у 
цілому та електроенергетику зокрема в серед-
ньому на 3% щороку. Проте, у 2014 р. загострен-
ня соціально-економічної та політичної ситуації 
в Україні зашкодило закріпленню позитивної 
динаміки попередніх років. Обсяги капітальних 
інвестицій знову скоротилися: на 0,5% – промис-
ловість, на 2,5% – електроенергетика від рівня 
аналогічного періоду 2013 року. Все це негатив-
но впливає на розвиток галузі, адже реалізація 
стратегічних цілей розвитку електроенергетики 
до 2030 р. потребує залучення значних інвести-
цій (табл. 4).

Цільова спрямованість необхідних інвестицій 
наступна:

– розвиток електричних мереж: нове будів-
ництво, реконструкція і модернізація магістраль-
них мереж – 53 млрд. грн.;

Таблиця 2
Структура встановленої потужності електростанцій у різних країнах 2010-2012рр. [3, c. 153]

Країна АЕС (%) ТЕС та ТЕЦ (%) ГЕС та ГАЕС (%) Інші вили генерації (%)

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
ЕС 31,1 29,5 27,5 48,2 48,7 49,5 9,9 10,2 10,9 10,8 11,6 12,1
США 22,4 20 18,9 67,7 69 69,4 5,4 6 6,4 4,5 5 5,3
Китай 2,5 2 1,5 81 82 82 14,5 15 15,5 1 1 1
Індія 4 3 2,1 64,8 65 65,4 24,5 25 25,3 6,7 7 7,2
Бразилія 3 2 1 12,8 13 12,8 79,6 8 81 4,6 5 5,2
Півд. Корея 25,4 24,4 25,6 67,9 68,8 67,4 5,6 5,7 6 1,1 1,1 1
Росія 10,6 10,4 11,1 68,7 69,1 68,4 20,7 20,4 20,4 0,1 0,1 0,1
Україна 45,9 46,3 48 45 43,6 41,5 5,1 5,5 6 4 4,6 4,8

Таблиця 3
Показники інвестування української економіки [5, с. 4]

2009 2010 2011 2012 2013
Капітальні інвестиції в економіку, млн. грн. 192878 189061 259932 293692 267728
Індекси капітальних інвестицій в економіку, % 58,5 103,4 118,8 108,5 88,9
Рівень інвестування економіки, % до ВВП 21,1 17,5 20,0 20,8 18,4
Рівень фінансування НТР за рахунок усіх джерел, % до ВВП 0,95 0,90 0,79 0,80 0,81
Довідково: ВВП у фактичних цінах, млн. грн. 913345 1082569 1302079 1411238 1454931
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– нове будівництво, реконструкція і модерні-
зація розподільних мереж – 134 млрд. грн.;

– модернізація ТЕС – 170 млрд. грн., включа-
ючи установку ПГО при модернізації теплових 
станцій – 98 млрд. грн.;

– модернізація ТЕЦ – 22 млрд. грн.;
– будівництво ТЕС – 132 млрд. грн.;
– реконструкція та будівництво ГЕС і ГАЕС – 

60 млрд. грн.;
– будівництво електростанцій на основі 

ВДЕ – 130 млрд. грн.
– паливне забезпечення атомних електро-

станцій – 20 млрд. грн;
– подовження строку служби 11 енергоблоків 

АЕС – 26 млрд. грн.;
– будівництво нових блоків: будівництво енер-

гоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС – 42 млрд. грн.;
– будівництво інших нових блоків – 223 млрд. 

грн., у тому числі для заміщення тих, які виво-
дяться з експлуатації – 127 млрд. грн.

– поводження з РАВ, ВАВ та зняття з екс-
плуатації ядерних установок: відрахування 
18 млрд. грн. у фінансовий резерв зняття з екс-
плуатації, відрахування у Фонд РАВ близько 
15 млрд. грн., удосконалення поводження з РАВ 
на майданчиках діючих АЕС – 2,7 млрд. грн.;

– підвищення безпеки діючих АЕС – 
25 млрд. грн.;

– підвищення надійності та ефективності екс-
плуатації АЕС – 15 млрд. грн.;

– будівництво централізованого сховища 
ВЯП – 3,7 млрд. грн. [9].

Отже, всього потреба в інвестиціях у розвиток 
електроенергетики в Україні складає величезну 
суму 1092 млрд. грн.

Цільовий розподіл основних механізмів здій-
снення інвестицій в електроенергетику виглядає 
таким чином (механізм регулювання тарифів для 
цих секторів діє до впровадження лібералізова-
ної моделі ринку електричної енергії):

1 – кошти комерційних компаній (приватних 
і державних)

2 – при здійсненні корпоратизації інвестиції по-
винні здійснюватись за рахунок приватних коштів 
(у т. ч. позикових) без прямої державної підтримки.

Із рис. 2 видно, основні джерела здійснення 
інвестування в електроенергетику: 

– Самоінвестування комерційними компа-
ніями у рамках природних звичайних процесів 
функціонування бізнесу за рахунок власних ко-
штів або позикового фінансування;

– Використання методів тарифної політики 
для забезпечення достатності інвестиційних ко-
штів у комерційних компаній, які діють на регу-
льованих ринках. Для реалізації цього механізму 

завданням держави має бути поступове виведен-
ня регульованих цін і тарифів на енергоресурси 
на конкурентний рівень, який містить у собі ін-
вестиційну складову, достатню для забезпечення 
необхідного повернення на інвестиції комерцій-
ним компаніям;

– Прямі державні інвестиції (у тому числі й 
за рахунок залучення зовнішніх позик від між-
народних організацій для реалізації складних 
інфраструктурних проектів) у разі, якщо енерге-
тичні об'єкти перебувають у державній власності 
і держава планує продовжувати зберігати над 
ними контроль.

Рис. 2. Механізми здійснення інвестицій 
в електроенергетику [9]

Можливість здійснення інвестиційної діяль-
ності підприємствами визначається їхнім фінан-
совим становищем. Адже саме прибуткова гос-
подарська діяльність дозволяє підприємствам 
спрямовувати кошти на капітальні інвестиції, а 
також є необхідною умовою для залучення кре-
дитних ресурсів на реалізацію інвестиційних за-
вдань. Саме покращення фінансового становища 
підприємств стало основною передумовою ак-
тивізації їхньої інвестиційної діяльності у після 
кризовий період [10].

Так при дослідженні розподілу загального об-
сягу фінансування підприємств із виробництва 
та розподілення електроенергії спостерігається 
тенденція. Це засвідчує незамінну роль влас-
них фінансових ресурсів у проведенні процесів 
модернізації, оскільки на них припадає 87% від 
загального обсягу інвестування в інноваційний 
розвиток. В той час на кредитні кошти припадає 
лише 1,2%, при тому, що на кошти Держбюдже-
ту, місцевих бюджетів та вітчизняних інвесторів 
припадає менше 1%. Кошти іноземних інвесторів 
майже не впливають на загальний стан капіталь-
ного інвестування в Україні (1,8%) (табл. 5).

Проаналізувавши дані таблиці 5, можна ствер-
джувати, що за період з 2011 по 2014 роки в 
електроенергетичний комплекс інвестовано в се-
редньому 9 млрд. грн. А згідно «Енергетичної стра-
тегії» в середньому 8 млрд. грн. мають вкладатися 

Таблиця 4
Сумарні інвестиції в розвиток електроенергетики України, 2012-2030 рр. [9]

Напрямок
Інвестиції, млрд. грн. (у цінах 2010 р.)

Усього 2012-2030 рр. 2012-2020 рр. 2020-2030 рр.
Електроенергетика 1092 467 625
Електричні мережі 187 103 84
Теплова генерація 324 147 177
Гідрогенерація 60 50 10
ВДЕ 130 40 90

Атомна енергетика 391 127 264
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за один рік, що свідчить про суттєвий дефіцит 
інвестиційних ресурсів. Саме тому для України є 
досить важливим залучення прямих іноземних ін-
вестицій. За умов здійснення виваженої держав-
ної політики вони можуть стати потужним чин-
ником її модернізації та структурної перебудови. 
Задовільним для інвестиційно-інноваційної безпе-
ки України вважається рівень залучення ПІІ, за 
якого відношення чистого річного приросту ПІІ до 
ВВП знаходиться на рівні 6%. Натомість в Укра-
їні цей показник критично низький і навіть ви-
являє тенденцію до скорочення. Так, у 2010 р. він 
становив 4,2%, у 2011 р. – 4,3%, у 2012 р. – 3,8%, 
у 2013 р. – 1,8%, що свідчить про вкрай недостатні 
обсяги залучення ПІІ в економіку [12]. 

Щорічний приплив ПІІ у промисловість Укра-
їни у 2010-2013 рр. стрімко зростав, проте у 
2014 р. різко скоротився на 3176,1 млн. дол США 
в порівнянні з 2013 роком (табл. 6). 

Аналіз структури іноземних інвестицій 
в Україну показує, що близько 32% іноземного 
капіталу вкладено за 2014 рік в промисловість, 

з якої 84% – переробна, 9,8% – добувна і роз-
роблення кар’єрів, 4,8% – виробництво та поста-
чання електроенергії. 

Світовий досвід свідчить про неоднозначність 
впливу ПІІ на економічний розвиток країн-реци-
пієнтів. Це зумовлено можливістю виникнення не-
гативних ефектів внаслідок реалізації інвестицій-
них стратегій зарубіжних інвесторів, які можуть 
не відповідати національним інтересам країни 
[13]. Тому інвестиційна політика багатьох країн 
базується на використанні вибіркових обмежень 
у сфері ПІІ з урахуванням особливостей націо-
нальної промислової політики, пов'язаної з захис-
том нових галузей, політики національних лідерів, 
стратегічно важливих підприємств та галузей, 
що постраждали під час кризи. Врахування всіх 
ризиків та загроз, пов’язаних із залученням іно-
земного капіталу у промисловість, та визначен-
ня пріоритетних напрямів його спрямування при 
виробленні комплексної інвестиційної страте-
гії – важливий чинник забезпечення економічного 
зростання промисловості у майбутньому.

Таблиця 5
Розподіл загального обсягу фінансування діяльності підприємств 

з виробництва та розподілення електроенергії, млн. грн. 

Показники 
Роки

2010 2011 2012 2013 2014
Усього, У т. ч. за рахунок коштів: 98,6 5027,7 2779,5 466,2 531,1
Власних 77,1 611,6 341,1 301,1 504,6
Держбюджету 10,6 6,1 16,3 0 0,2
Місцевих бюджетів 4,4 11,9 16,9 7,1 3,9
Позабюджетних фондів 0 0 0 0 0
Вітчизняних інвесторів 0,8 16,7 2,5 3,9 0
Іноземних інвесторів 2,2 0,01 600,0 2,9 3,6
Кредитів 3,4 4381,4 1797,0 26,7 18,8
Інших 0,2 0 5,5 161,8 0

*Складено автором за даними Державної служби статистики України [11]

Таблиця 6
Структура ПІІ за видами промислової діяльності, КВЕД – 2010, млн дол. США/% 

Галузі промисловості на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015

Промисловість 13747,7
100

15019,1
100

17174,8
100

17993,2
100

14817,1
100

Добувна 1153,9
8,4

1191,0
7,9

1637,2
9,5

1868,4
10,4

1461,2
9,8

Переробна 12190,2
88,7

12992,2
86,5

13980,9
81,4

14905,1
82,8

12569,5
84,8

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційного повітря

310,9
2,3

722,3
4,8

1459,2
8,5

1140,8
6,3

717,0
4,8

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами

92,7
0,7

113,5
0,8

97,4
0,6

79,0
0,4

69,4
0,5

*Складено автором за даними Державної служби статистики України [11]

Таблиця 7
Прогнозні показники споживання, вартості 

та цілова надбавка до тарифу на електроенергію [14, с. 11]
2012-2015 рр. 2016-2020рр. 2021-2025 рр. 2026-2030рр. 2012-2030рр.

Споживання електроенергії в 
Україні за періодом, млрд кВт год 667,0 982,5 1087,5 1202,5 3939,5

Вартість споживання електроенпгії 
в Україні за періодами млрд грн 
(ціни 2012 року)

424,2 624,9 691,6 764,8 2505,5

Цільова надбавка, % 20,0 17,3 15,3 3,8 13,0
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Для української електроенергетики одним із 
механізмів залучення коштів є використання ко-
штів збору у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну енергію, який є складовою 
оптової ринкової ціни. В табл. 7 наведені показ-
ники електроенергії, спожитої в Україні з інтер-
валами та за весь період до 2030 року, а також ці-
льова надбавка до тарифу у відповідні інтервали.

Зазначені показники цільової надбавки, на 
нашу думку, цілком прийнятні для економіки 
та соціальної сфери країни. Їх введення надасть 
можливість електроенергетичним підприємствам 
здійснити модернізацію галузі з досягненням їх 
технічних і економічних показників до рівнів, що 
відповідають показникам енергетичних систем 
Європейського Союзу.

Висновки з проведеного дослідження. З прове-
деного дослідження можна зробити наступний ви-
сновок: для підприєсмтв електроенергетики осно-
вним джерелом інвестування процесів модернізації 
є власні кошти підприємств, яких недостатньо. 
Тому для держави важливе посилення інфора-
структури розвитку інвестиційної діяльності. Най-
важливішими заходами мають стати наступні: 

– Вдосконалення базового закону «Про інвес-
тиційну діяльність» у напрямку врахування осо-
бливостей реальних інвестицій; 

– Запровадження механізму громадської 
апробації інвестиційних проектів у промисловос-
ті, посилення зв’язку цього закону із законодав-
ством щодо зонування територій; 

– Перегляд режиму іноземного інвестування 
у напрямку захисту прав інвесторів; 

– Законодавче забезпечення системи стра-
хування інвестицій від некомерційних ризиків, 
у т. ч. заснування за участі держави страхової 
компанії та забезпечення її виходу на міжнарод-
ні страхові ринки; 

– Вдосконалення законодавства щодо створен-
ня інвестиційно орієнтованих форм промислової 
діяльності. Для цього необхідно узгодити норми 
ГК України і ЦК України щодо поняття змішаної 
форми власності та приватного підприємства;

– Забезпечення стабільності податкового ре-
жиму та фіскальної мотивації до інвестування; 

– Перегляд законодавства щодо стимулюван-
ня інвестиційної діяльності у промисловості за 
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів 
з врахуванням необхідності децентралізації по-
даткової системи та мотивації участі в інвести-
ційній діяльності місцевих органів управління;

– Активізація державно-приватного партнер-
ства та забезпечення прозорої системи держза-
мовлень.
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Аннотация
В статье обоснована необходимость модернизации предприятий электроэнергетики и определены роль и место ин-
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто засади ефективного використання основних засобів. Здійснено аналіз сучасних методів аналізу 
основних засобів. Запропонована класифікація, яка враховує всі аспекти використання основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, ефективність, знос, амортизація, аналіз, ефективність, вартість основних засобів.

Постановка проблеми. Економічний розвиток 
України залежить від ефективності функціонуван-
ня сфер її народного господарства. Важливе зна-
чення приділяється основним засобам як головному 
елементу матеріально-технічної бази підприємств.

Ефективність використання основних засобів 
залежить від організації своєчасного одержан-
ня надійної і досить повної обліково-економічної 
інформації. 

Сукупна вартість основних засобів визначає ви-
робничу потужність підприємства, рівень фондовід-
дачі, фондомісткість і низку інших техніко-еконо-
мічних показників діяльності підприємства. Основні 
виробничі засоби є найважливішим економічним 
потенціалом країни. Їхній стан визначає як переду-

мови підйому ринкової економіки, так і рівень кон-
курентоздатності вітчизняного виробництва. 

У зв'язку з цим аналіз використання основних 
засобів стає досить актуальним і дозволяє керів-
никам підприємства виявити шляхи інноваційно-
го розвитку основних засобів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням проблеми оцінки формування і ви-
користання основних засобів займалися провідні 
вітчизняні вчені-економісти. Розробки щодо онов-
лення складу основних засобів і удосконалення 
методики їх використання знайшли своє відобра-
ження у дослідженнях зарубіжних учених, таких 
як Р. Акоффа, П. Друкера, Б. Санто, Й. Шумпе-
тера та вітчизняних вчених – В. Александрової,  
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О. Бойка, І. Бузько, А. Вишневської, Т. Величко, 
А. Гальчинського, П. Забєліного, С. Злепка, С. Іл-
ляшенко, В. Ландика, Л. Романюка, А. Савчук, 
Н. Ушенко, Л. Федулової, Л. Ширяєвої.

Але, незважаючи на велику кількість робіт і до-
сліджень, й до цього часу не має відпрацьованого 
комплексного підходу щодо системної оцінки чин-
ників формування і використання основних засобів.

Метою дослідження є розгляд сутності та осо-
бливостей інвестиційної безпеки підприємства 
в контексті економічної безпеки та визначення 
системи показників для її діагностики і поточно-
го управління інвестиційною діяльністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поліпшення технічних якостей основних засобів 
забезпечує основну частину росту ефективнос-
ті виробничого процесу, що можливо тільки при 
правильному обліку основних засобів, при підви-
щенні шляхів його удосконалювання. 

Для здійснення своєї діяльності підприємства 
мусять мати необхідні засоби та 
матеріальні умови. Це найголо-
вніший елемент продуктивних 
сил, який детермінує їхній розви-
ток [1, c. 60]. 

Як показує практичний досвід, 
основна частина інвестиційних 
коштів спрямовується на при-
дбання матеріальних активів дов-
гострокового використання.

Основні засоби входять до 
складу малоліквідної частини ак-
тивів. Однак їх реалізація чинить 
значний вплив на планування фі-
нансових потоків підприємства.

Управління основними засо-
бами тісно пов'язане з управ-
лінням інвестуванням (капі-
тальними вкладеннями), яке 
відіграє у менеджменті важли-
ву роль. Ефективне управління 
використанням та відтворенням 
основних засобів передбачає 
проведення контролю за відо-
браженням основного капіталу в 
обліку та аналіз оцінки інвести-
ційної політики підприємства.

У промисловості традиційно 
використовується наступна видо-
ва класифікація основних засобів 
(рис. 1):

Співвідношення різних груп 
основних засобів у загальній їх 
вартості становить виробничу 
структуру основних засобів. Про-
гресивною є така структура осно-
вних засобів, де активна частина 
основних засобів зростає.

Чинники впливу на виробничу 
структуру основних засобів:

– виробничі та матеріально-
технічні особливості галузі;

– форми суспільної організації 
виробництва;

– форми відтворення основних 
засобів;

– технічний рівень виробництва;

– рівень організації будівельних робіт;
– розміщення підприємства.
Усі основні засоби, крім землі, піддані фізич-

ному та моральному зносу, тобто під впливом фі-
зичних сил, технічних та економічних факторів 
вони поступово втрачають свої якості та стають 
непотребом.

В Україні, в умовах складного економічного 
та політичного становища, виникає необхідність 
у пошуку ефективного використання ресурсного 
потенціалу, а також використання обґрунтованих 
показників для його оцінки. Розвиток машинобу-
дівних підприємств залежить від повного забез-
печення та раціонального використання основних 
засобів, матеріальних та трудових ресурсів.

Деякі вчені виділяють окремі види економіч-
ної ефективності основних засобів: 

– проміжна ефективність, за якої в якості ре-
зультативної ознаки виступає виручка від реа-
лізації продукції, а в якості затрат виступають 

Рис. 1 Видова класифікація основних засобів промисловості [2]
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Рис. 2. Основні напрями аналізу наявності, 
структури та використання основних засобів
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Таблиця 1
Класифікація показників використання основних виробничих засобів

Показник Характеристика Метод розрахунку
Характеристика руху основних засобів

Коефіцієнт надходження 
основних засобів

Характеризує процес загального 
збільшення вартості засобів 
без урахування їх вибуття

Кнадх
𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹надх
𝐹𝐹𝐹𝐹к.р.

 

Коефіцієнт вибуття 
основних засобів

Ступінь інтенсивності вибуття 
основних засобів зі сфери виробництва

Квиб
𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹виб
𝐹𝐹𝐹𝐹п.р.

 

Коефіцієнт приросту 
основних засобів

Характеризує збільшення 
їх вартості з урахуванням вибуття

∆К𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝐹𝐹𝐹𝐹надх − 𝐹𝐹𝐹𝐹виб

𝐹𝐹𝐹𝐹к.р.
 

Коефіцієнт оновлення Показує частку нових введених за рік 
в дію основних засобів

Кон
𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹в.в.

𝐹𝐹𝐹𝐹к.р.
 

Коефіцієнт ліквідації 
основних засобів

Показує частку ліквідованих за рік 
основних засобів

Клікв
𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹лікв
𝐹𝐹𝐹𝐹п.р.

 

Характеристика технічного стану основних засобів

Коефіцієнт придатності Відображає частку залишкової вартості 
засобів у їх первинній вартості Кприд

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝐹𝐹𝐹𝐹′
𝐹𝐹𝐹𝐹

 

Коефіцієнт зносу 
основних засобів

Характеризує частку перенесеної 
вартості засобів до їх первинної 
(балансової) вартості

Кзн
𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹

зн

 

Характеристика рівня озброєності праці основними фондами

Фондоозброєність

Показник оснащеності праці 
виробничими основними фондами 
(вартість основних виробничих засобів, 
що припадає на одного працівника)

𝑎𝑎𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹�

𝑅𝑅𝑅𝑅�
� , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹′ = 𝐹𝐹𝐹𝐹�

𝑅𝑅𝑅𝑅р����
� , 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹′′ =

𝐹𝐹𝐹𝐹к.р.

𝑅𝑅𝑅𝑅к.р.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚

 
Технічна озброєність Характеризує озброєність праці 

активними основними фондами 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎����

𝑅𝑅𝑅𝑅�

�
 ,         𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓′ = 𝐹𝐹𝐹𝐹�𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑅𝑅𝑅𝑅р����
� ,       𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓′′ =

𝐹𝐹𝐹𝐹к.р.𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑅𝑅𝑅𝑅к.р.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚  

Машиноозброєність 
праці

Показник, що характеризує вартість 
засобів механізації (Вм), 
що припадають на одного робітника

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓′′ =
𝐹𝐹𝐹𝐹к.р.
уст .

𝑅𝑅𝑅𝑅к.р.
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚  

Узагальнююча характеристика ефективності використання основних засобів

Фондовіддача

Показує загальну віддачу від 
використання кожної гривні, вкладеної 
в основні засоби, тобто наскільки 
ефективно це вкладення коштів

Фондовіддача=
𝑄𝑄𝑄𝑄
ОФ�����

 

Коефіцієнт 
екстенсивного 
використання 
устаткування

Відображають рівень використання 
основних засобів за часом

Кекст.кал. =
Фактично відпрацьований час
Календарний фонд робочого часу

Кекст.кал. =
Фактична кількість відпрацьованих станко− годинин

Планова кількість станко− годин
 

Інтенсивне використання 
устаткування (ступеня 
використання його 
потужностей)

Відображають рівень використання 
за потужністю (продуктивності)

Кінт.кал. =
Фактичний випуск продукцію за одну станко − годину

Плановий випуск за одну станко − годину
 

Коефіцієнт інтегрального 
використання 
устаткування

Враховують сукупній вплив усіх 
чинників – як екстенсивних так 
і інтенсивних 

Кінтег = Кекст.кал. × Кінт.кал. 

Рентабельність основних 
засобів

Показник ефективності використання 
основних засобів підприємства

𝑅𝑅𝑅𝑅ф =
П
Фср

х 100% 

поточні витрати підприємства на формування та 
використання основних засобів; 

– кінцева ефективність (або загальноприйня-
те розуміння ефективності), де в якості резуль-
тативної ознаки виступає прибуток, а в якості 
затрат – поточні витрати оцінюваного ресурсу 
підприємства (основних засобів); 

– змішана економічна ефективність, яка син-
тезує значення показників для проміжної та кін-
цевої ефективності [4, c. 153]. 

Під визначенням ефективності основних засобів 
за Фарреллом (Farrell) слід розуміти розрахунок 
відношення фактичної продуктивності основних 
засобів до максимально можливої її величини [5].

Економічну ефективність основних виробничих 
засобів характеризують вартісні показники,зокрема 
обсяг валової продукції, рівень продуктивності 
праці та грошово-матеріальних витрат на одиницю 
продукції, обсяги валового і чистого доходу, рента-
бельність підприємств. Завданням аналізу еконо-
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мічної ефективності використання та відтворення 
основних засобів є вивчення їх фізичних та вар-
тісних параметрів,співвідношення окремих видів 
основних засобів праці в динаміці. При аналізі еко-
номічної ефективності основних засобів вихідними 
даними є матеріали первинного обліку та річні зві-
ти машинобудівних підприємств, зведені річні зві-
ти. При аналізі економічної ефективності основних 
виробничих засобів прийнято, що їх функціонуван-
ня залежить від обсягів оборотних засобів [6].

Під час аналізу основних виробничих засобів 
(ОВЗ) необхідно дати оцінку забезпеченості осно-
вними фондами виробництва і праці з урахуван-
ням їх технічного стану, зносу, а також визна-
чити ступінь їх використання і виявити резерви 
збільшення випуску продукції без додаткових 
капітальних вкладень і збільшення робочої сили.

Аналіз основних виробничих засобів охоплює:
– наявність і структуру ОВЗ;
– стан і рух ОВЗ, озброєність праці фондами, 

їх використання. 
На основі розглянутих теоретичних та мето-

дологічних основ економічного аналізу пропону-
ємо наступну класифікацію основних напрямків 
використання ОВЗ подані на рис. 2. 

Для аналізу ефективності використання осно-
вних виробничих засобів використовують на-
ступні показники (табл. 1).

Умовні позначення:
КF

надх – коефіцієнт надходження основних за-
собів; 

Fнадх – вартість основних засобів, що надійшли 
за рік;

Fк.р. – вартість основних засобів на кінець року;
КF

виб – коефіцієнт вибуття основних засобів;
Fвиб – вартість основних засобів, що вибули 

за рік;
Fп.р. – вартість основних засобів на початок року;
КF

он – коефіцієнт оновлення основних засобів;
Fв.в. – вартість введених у дію за рік основних 

засобів;
КF

лікв – коефіцієнт ліквідації основних засобів;
Fлікв – вартість ліквідованих у цьому році 

основних засобів;
КF

прид – коефіцієнт придатності основних засобів;
F’ – залишкова вартість основних засобів;
F – первинна (балансова) вартість основних 

засобів;
КF

зн
 – коефіцієнт зносу основних засобів;

Fзн – вартість зносу основних засобів;
aF – фондоозброєність праці відповідно одного 

працівника ППП, робочого (aF') і працівника у змі-
ну, в яку працює найбільше робітників (aF'')

F – середньорічна вартість виробничих осно-
вних засобів;

R, Rp – середньооблікова чисельність відпо-
відно проми-слово-виробничого персоналу і ро-
бітників;

Rmax
к.р. – чисельність робітників у зміні, в якій 

працює найбільше працівників на кінець року;
af, af', af'' – технічна озброєність праці відповід-

но працівника ППП, робочого, робітника у зміну, в 
яку працює найбільше працівників;

Fa – середньорічна вартість активної частини 
основних засобів;

Fa
к.р. – активної частини засобів на кінець року;

Fуст.
к.р. – вартість машин і устаткування на кі-

нець звітного року
Q – обсяг продукції;
ОФ – середньорічна вартість основних вироб-

ничих засобів;
Rф – рентабельність основних засобів;
П – прибуток від основної виробничої та не-

виробничої діяльності підприємства;
Фср – середньорічна вартість основних вироб-

ничих засобів.
Висновки з проведеного дослідження. 

Основні виробничі засоби є найважливішим 
економічним потенціалом країни. Їхній стан 
визначає як передумови підйому ринкової еко-
номіки, так і рівень конкурентоздатності ві-
тчизняного виробництва. У зв'язку з цим ана-
ліз використання основних засобів стає досить 
актуальним і дозволяє виявити керівникам 
підприємства шляхи інноваційного розвитку 
основних засобів.

Забезпечення рентабельного промислового ви-
робництва залежить від ефективності викорис-
тання і відтворення основних виробничих засобів. 
Ефективне використання виробничих засобів є 
об’єктивною необхідністю і важливою передумо-
вою розвитку промислових підприємств.

У ході дослідження був проведений аналіз 
згідно якого не було знайдено відображення по-
вної класифікації показників використання осно-
вних засобів підприємства. Нами була запропо-
нована класифікація, яка враховує всі аспекти 
використання основних засобів.
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано зміну чисельності населення протягом 1960-2015 років. Подано аналіз демографічної ситуації 
по десятиліттям та вказані характерні історичні процеси відповідного періоду. Доведено, що різкий спад та старіння 
населення загрожує як безпеці країни, так і зникненню нації як такої. 
Ключові слова: чисельність населення, демографічна ситуація, приріст населення, відтворення населення, спад на-
селення, «демографічна яма».

Постановка проблеми. Згідно офіційних ста-
тистичних даних перепису населення в 2001 році, 
в Україні проживало 48241000 осіб. У 2012 році чи-
сельність населення скоротилась до 44596000 осіб. 
Вже на початку 2015 року ця цифра склала 
42700000 осіб [1]. Сучасна демографічна криза в 
Україні є безпосереднім наслідком соціально-еко-
номічних процесів, що відбувалися у ХХ столітті. 

Незважаючи на демографічні дослідження 
науковців різних академічних наукових установ 
(Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило та ін. 
(Інститут демографії та соціологічних досліджень 
НАН України, м. Київ), Л. Т. Шевчук, У. Я. Садо-

ва (Інститут регіональних досліджень, м. Львів)), 
історичні аспекти проблеми є недостатньо висвіт-
леними у науковій літературі, не вивчено усі ме-
ханізми формування депопуляції населення.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформувати завдання дослідження, яке 
полягає в аналізі демографічної ситуації України 
в історичному аспекті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Лише у 1959 році населення України досягло 
рівня 1941 року, тобто на початку 1960-х років в 
Україні вдалося подолати жахливі демографічні 
наслідки Другої світової війни, сталінських ре-
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пресій та голодоморів. Тому чисельність населен-
ня в цей період поступово зростало (табл. 1). 

Так, якщо у 1960 році кількість населення 
в Україні складало близько 42,66 млн. осіб, то 
у 1969 році зростає до 46,75 млн. осіб, тобто на 
4 млн. Водночас можна спостерігати поступо-
ве уповільнення темпів приросту населення. Це 
спричинено сплеском урбанізації та міграційни-
ми процесами, що призвело до відтоку молоді 
з села, яке завжди було головним джерелом від-
творення людських ресурсів. 

Таким чином, 1960-ті роки ХХ століття для 
України стали вирішальними та знаковими. 
В країні остаточно оговталась від окупації і роз-
почалась відбудова міського господарства, що 
спричинила урбанізаційні процеси, які призвели 
з одного боку до збільшення кількості населен-
ня, з іншого – до зменшення темпів приросту 
населення. 

В 1970-х роках тенденція щодо демографіч-
ної ситуації України не змінюється (табл. 2). Так, 
якщо у 1970 році кількість населення в Україні 
складало близько 47,09 млн. осіб, то у 1979 році 
зростає до 49,76 млн. осіб, тобто збільшилося на 
2,6 млн. В той же час, приріст населення посту-
пово продовжує зменшуватися.

Такій тенденції сприяло зменшення народжу-
ваності у містах, що було пов'язане з незадовіль-
ними соціально-побутовими чинниками: високою 
зайнятістю жінок у суспільному виробництві 
(дев'ять з десяти жінок працювали), низьким 
рівнем системи охорони дитинства, складними 

житловими умовами, поступовим зростанням ди-
тячого сирітства тощо.

Народжуваність на селі також значно змен-
шилася, і вже в 1979 р. середній розмір сільської 
родини дорівнював міському показнику – 3 осо-
би на родину. Закономірним наслідком цього 
стало зменшення приросту населення України 
в 4 рази. Уповільнення народжуваності супрово-
джувалось поступовим підвищенням показників 
смертності населення, за якими Україна посідала 
третє місце серед республік СРСР.

З 1979 р. в Україні спостерігається негативне 
соціально-демографічне явище – депопуляція, 
тобто переважання смертності над народжува-
ністю в розрахунку на 1000 чоловік. Цей процес 
зафіксовано в сільській місцевості спочатку на 
Чернігівщині, Сумщині, а потім на Полтавщині, 
Вінниччині, а починаючи з 1990-х років у дер-
жаві загалом.

На початку 1980-х роках ХХ ст. кількість на-
селення в Україні складало 49,97 млн. Вже в кін-
ці 1980-х роках цей показник складав 51,77 млн. 
осіб, тобто зріс на 1,8 млн. осіб (табл. 3). 

Водночас, тенденція приросту населення протя-
гом 1980-х років має нерівномірний характер. В цей 
період виявилися інші чинники, котрі негативно 
впливали на демографічні процеси в українському 
суспільстві. Якщо раніше ними були голодомори та 
війни, то останнім часом найбільшою мірою стала 
економічна незабезпеченість населення, загальний 
стан здоров'я, а також надзвичайно згубні наслід-
ки світової чорнобильської катастрофи.

Таблиця 1
Кількість та приріст населення в 1960-х роках ХХ ст. в Україні

Роки 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Кількість 
населення, 

осіб
42662162 43203646 43749474 44285898 44794336 45261976 45682418 46060661 46409304 46746974

Приріст 
населення, 

%
N/A% 1,27 1,26 1,23 1,15 1,04 0,93 0,83 0,76 0,73

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 2]

Таблиця 2
Кількість та приріст населення в 1970-х роках ХХ ст. в Україні

Роки 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Кількість 
населення, 

осіб
47086954 47433774 47782683 48126562 48454371 48758333 49036548 49292500 49530219 49755806

Приріст 
населення, 

%
0,73 0,74 0,74 0,72 0,68 0,63 0,57 0,52 0,48 0,46

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 2]

Таблиця 3
Кількість та приріст населення в 1980-х роках ХХ ст. в Україні

Роки 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Кількість 
населення, 

осіб

49973757 50221000 50384000 50564000 50754000 50917000 51097000 51293000 51521000 51773000

Приріст 
населення, 

%

0,44 0,49 0,32 0,36 0,38 0,32 0,35 0,38 0,44 0,49

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 2]
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Таким чином, можна підвести підсумок, що у 
проміжку часу між 1959 і 1989 рр. визначаль-
ними тенденціями змін у соціальному складі 
населення України були зростання урбанізації 
населення, збільшення кількості жителів міст, 
індустріальних центрів з одночасним зменшен-
ням абсолютної кількості сільського населення. 

На середину 60-х pp. припадає період рівнова-
ги міського й сільського населення, а надалі баланс 
помітно порушився на користь міста й на серед-
ину 80-х pp. становив 2:1. Якщо в 1961 р. міське 
населення України налічувало 20,6 млн осіб, то в 
1986 – 33,7 млн, тобто зросло на 63,6%. Сільське 
населення за цей період зменшилося на 23%. Це 
було наслідком не тільки промислового розвитку, 
а й занепаду українського села [3].

Негативні тенденції відтворення населення, 
які намітилися ще в попередні роки, поглибили-
ся у результаті гострої економічної кризи 1990-х 
років (табл. 4). 

Якщо з 60-х років кількість населення Укра-
їни поступово збільшувалося, то 1993 рік став 
переломним. Адже з 1993 року чисельність на-
селення нашої країни почала зменшуватися. 
Причиною цього є складна соціально-економічна 
та екологічна ситуація, які призвели до падіння 
рівня життя значної частини громадян України, 
зменшення народжуваності, зростання захворю-
ваності та смертності, еміграції. Крім того, ще з 
1990 року в Україні почалося природне зменшен-
ня (депопуляція) населення, оскільки смертність 
перевищила народжуваність. За 1999 рік природ-
ний приріст становив -7 на 1000 осіб населення. 
З 1993 року став від'ємним і механічний приріст 
жителів нашої країни (-44796 осіб, або -0,9 на 
10000 жителів за 1999 рік). З післявоєнних років 
він постійно був додатним, а на початку 90-х ро-
ків навіть дещо зріс за рахунок повернення на 
батьківську землю в Україну колись депортова-
них українців, кримських татар, німців тощо [4].

Разом із тим, у західних областях, з огляду на 
більш оптимальну вікову структуру населення, 
насамперед сільського, коефіцієнт природного 
приросту ще тривалий час залишався додатнім. 

Зокрема, і впродовж 1990-х років, і на сьогодні 
додатні значення коефіцієнта природного при-
росту залишалися у Закарпатській та Рівнен-
ській областях. Однак, уже на зламі ХХ і ХХІ ст. 
демографічний перехід до депопуляції сільського 
населення відбувся і в західних регіонах.

Ще в середині 1970-х років, враховуючи тем-
пи народжуваності того часу, радянські демогра-
фи прогнозували, що чисельність населення в 
Україні на початок 2000-х років повинна скласти 
не менше 54 млн. осіб. Фактично ж у 2000 році 
кількість населення становило 49,12 млн. осіб, 
тобто на 5 млн. осіб менше, ніж це було прогнозо-
вано (табл. 5). Максимальне скорочення кількос-
ті жителів держави спостерігалося на початку 
2000-х років. Тоді населення України «втрачало» 
близько півмільйона осіб за рік. Ситуація стабі-
лізувалася лише в 2009 році. Частково причиною 
цього стали великі виплати за народження дити-
ни, затверджені новим урядом у 2005 році. 

На 1 січня 2009 року, чисельність населення 
становила 45,96 млн. осіб, що приблизно відпо-
відає показникам 1966-1967 років. Щодо прирос-
ту населення, то ще з середини 1990-х років, він 
став від’ємним, така ж тенденція збереглася і 
в 2000-х роках.

Загалом природний спад населення пережи-
вають багато країн Європи, де населення стрімко 
старіє, а рівень народжуваності низький. Таку 
тенденцію вчені називають «демографічною зи-
мою». Однак, порівняно з розвинутими країнами, 
Україна має ще й низьку народжуваність, та од-
ночасно дуже високу смертність. Так, на 1 тис. 
населення народжується 11 осіб, а помирає 14,5. 
В Європейському Союзі цей показник в два рази 
нижчий. В деяких областях України смертність 
та спад населення такі, як на початку 1930-х 
років ХХ ст., в період голодомору. В середньо-
му українці живуть на 10 років менше, чим єв-
ропейці. По даним Держкомстату кожен десятий 
українець не доживає до 35 років, а кожен чет-
вертий – до 60 років [1]. 

Україна – єдина слов’янська країна СНД, що 
не зуміла подолати «демографічну яму». В той час, 

Таблиця 4 
Кількість та приріст населення в 1990-х роках ХХ ст. в Україні

Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Кількість 
населення, 

осіб
51556500 51623500 51708200 51870400 51715400 51300400 50874100 49973500 49973500 49544800

Приріст 
населення, 

%
-0,42 0,13 0,16 0,31 -0,30 -0,80 -0,83 -0,93 -0,85 -0,86

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 2]

Таблиця 5
Кількість та приріст населення на початку ХХІ ст. в Україні

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Кількість 
населення, 

осіб
49115000 48663600 48240900 47823100 47442100 47100500 46749200 46465700 46192300 45963400

Приріст 
населення, % -0,87 -0,92  0,87 -0,87 -0,80 -0,72 -0,75 -0,61 -0,59 -0,50

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 2]
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коли населення України продовжує високими тем-
пами скорочуватись, в Росії та Білорусії можна 
відмітити перевищення народжуваності над смерт-
ністю. Депопуляції в цих країнах повністю зупи-
нена, відповідно кількість населення збільшується. 

Таким чином, Україна знаходиться в «демо-
графічній ямі» на тому рівні, на якому не зна-
ходиться жодна країна Східної Європи та жодна 
країна колишнього Радянського Союзу. Такий 
демографічний провал, разом з трудовою мігра-
цією та величезною смертністю призводить до 
серйозних проблем трудових ресурсів. 

Починаючи з 2010 року, в Україні продовжує 
знижуватись чисельність населення Проте на цьо-
му процес зменшення чисельності населення не 
зупинився, про що свідчать дані 2015 року (табл. 6). 

Cтаном на жовтень 2015 року, чисельність на-
селення України становить 42,77 млн. осіб. На-
стільки різке скорочення населення, у порівнян-
ні з показниками минулих років, пояснюється 
штучними, а не природними причинами. Зокре-
ма, країна втратила майже трьох мільйонів гро-
мадян внаслідок втрати частини своїх територій 
(Автономна Республіка Крим та м. Севастополь,, 
а також частина зони АТО). 

Крім того, згідно даних ООН, з початку про-
ведення АТО, з квітня 2014 року до кінця червня 
2015 року за кордон виїхало 900 тис. українців. 
А за даними звіту Євросоюзу, кількість громадян, 
бажаючих отримати вид на проживання в Європі, 
протягом 2014 року збільшилось в 15 разів.

Тобто, в переважній більшості люди покида-
ють Україну в зв’язку з політичними причинами. 
Ще події, пов’язані з Майданом у 2004 році, за-
ложили основу для процесу міграції, а Майдан 
2014 року став каталізатором швидкого переїзду 
в інші країни. Згідно різним даним, за межами 
України знаходиться на постійній або тимчасовій 
основі близько 7 млн. громадян, – майже кожен 
шостий українець. Особливо часто виїжджає мо-
лодь, зазвичай найбільш талановита та освічена 
частина населення.

На рисунку 1 наглядно показані тенденції 
зміни чисельності населення в Україні протягом 
1960-2015 років.

Рис. 1. Динаміка чисельності населення 
в Україні протягом 1960-2015 років

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 5]

Можна зробити висновки, що динаміка має 
чіткий характер зміни: з 1960-х років до розпаду 
СРСР кількість населення в Україні стрімко зрос-
тало; з 1990-х років цей показник став неухильно 
падати; протягом 2012-2014 відбулося незначне 
зростання чисельності населення, а 2014 рік став 
переломним, адже відбулося безповоротне змен-
шення кількості населення до показників 1960-х 
років (рис. 1).

На рисунку 2 вказані тенденції приросту на-
селення в Україні. Чітко прослідковується ха-
рактер даного показника: він неухильно падає 
і на початку 1990-х років стає від’ємним. Під час 
незалежності України приріст населення при-
ближається до нуля лише два рази: у 1993 та 
2013 році. У 2015 році приріст населення стає ка-
тастрофічним, загрожуючи існуванню нації. 

 Рис. 2. Динаміка приросту населення 
в Україні протягом 1960-2015 років

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 5]

Тобто, на сьогодні Україна вже перетнула 
межу зниження народжуваності, за якою відбу-
вається незворотне руйнування демографічного 
потенціалу, що призвело до втрати умов для від-
новлення чисельності населення на початок 90-х 
років XX ст.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, Україна ввійшла в демографічну прірву 
в середині 1990-х років, тобто в період реформ 
та зростанням соціальної нестабільності. Як на-
слідок демографічного спаду, на початку 2000-х 
років за партами сиділо на третину менше учнів, 
чим десятиліттям раніше. Економісти стверджу-
ють, що таке різке скорочення молоді в країні 
може спровокувати новий економічний спад – 
через відсутність робочих рук та загального ско-
рочення споживчого ринку. 

Характерно, що у ХХ ст., за винятком Вели-
кої Вітчизняної війни, ріст населення в Укра-
їні не припинявся, – цьому не сприяли ні ре-
волюції, ні не урожаї, ні громадянська війна. 
У 2015 році ж показник чисельності населення 
відповідає показнику 1960 року. Різкий спад та 
старіння населення загрожує безпеці країни. 
Якщо ми позиціонуємо в системі інших країн 
як самостійний соціальний організм, то скоро-
чення чисельності населення ослаблює цей со-

Таблиця 6
Кількість та приріст населення протягом 2010-2014 рр. в Україні

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість населення, осіб 45782600 45598200 45453300 45372700 45245900 42773039

Приріст населення, % -0,39 -0,40 -0,32 -0,18 -0,28 -5,47

Джерело: розраховано авторами на основі [1; 2; 5]
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ціальний організм. Адже по своїй структурі він 
такий, що більшу його частину займає старше 
покоління, яке не може створити креативну 
ситуацію, що необхідна для суспільства. Тому 
для держави необхідно включити термінові 
міри щодо стимуляції народжуваності та зни-
женню смертності населення. 

В ХХІ ст. існування українського народу зна-
ходиться під питанням. Викликами зараз явля-
ються не лише загрози війни, голоду чи епідемії, 
а ще й психологічне та моральне становище сус-
пільства, а головне економічна модель, вибудова-

на в Україні, що не відчуває потреби у великій 
кількості населення. 

Очевидно, що в найближчий час дані тенденції 
збережуться. З метою поліпшення демографічної 
ситуації необхідно спрямувати соціально-еко-
номічну політику на розв'язання найгостріших 
проблем сім'ї: стимулювання народжуваності, 
підвищення медичного обслуговування, поси-
лення охорони та оплати праці, поліпшення по-
бутових умов і впровадження здорового способу 
життя, створення широкої мережі державних 
та недержавних служб соціальної допомоги.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ

В статті розглянуто поняття інформаційних технологій у готельній сфері, як інструменту підвищення результативності 
управління. Обґрунтована необхідність впровадження автоматизованих систем управління процесами для надан-
ня і підтримки якості готельного обслуговування. Описані можливості автоматизованої системи управління щодо 
моніторингу і аналізу процесів на підприємстві гостинності. Сформульовані показники та визначено результативність 
процесу «Надання послуг» за впровадження операційної системи управляння процесами на підприємстві гостинності. 
Здійснено порівняння результативності процесу «Надання послуг» підприємства гостинності з еталонним.
Ключові слова: результативність, інформаційні технології, автоматизовані системи управління процесами.

Постановка проблеми. Успіх бізнесу багатьох 
галузей економіки залежить від швидкості пе-
редачі і обміну інформацією, від її актуальності, 
своєчасного отримання, адекватності і повноцін-
ності. У зв'язку з цим, забезпечення результа-
тивності господарської діяльності підприємства 
гостинності передбачає широке використання 
новітніх технологій, як у галузі надання готель-
них послуг, так і в їх просуванні на ринку. Тому, 
важливе місце в розвитку готельної галузі по-
сідають питання забезпечення автоматизації ді-
яльності суб'єктів господарювання, що дає мож-
ливість керівнику своєчасно зробити правильні 
висновки та вжити відповідні управлінські захо-
ди щодо поліпшення роботи підприємства. 

Питання оцінки та забезпечення результатив-
ності діяльності підприємства завжди перебували 
і перебувають у центрі досліджень багатьох зару-
біжних та вітчизняних науковців, серед яких слід 
відзначити роботи Пітера Ф. Друкера, Д. Скотт Сін-
ка, Д. Нортона, Р. Каплана, Т. Пітерса, Р. Уотерме-
на, С. Покропивного, О. Олексюка та багатьох інших.

Питаннями управління підприємствами турис-
тичної сфери і зокрема підприємствами гостиннос-
ті з використанням сучасних інформаційних тех-
нологій займаються багато дослідників зокрема: 
Т. Гордовенко, Л. Семерунь, І. Обухів, І. Пандяк, 
А. Татаринцева, О. Олійник, Е. Федосова та інші.

За цих умов питання використання сучасних 
комп'ютерних технологій в контексті забезпе-
чення результативності господарської діяльності 
підприємств сфери гостинності стають дедалі ак-
туальнішими. 

Постановка завдання. Оцінювання результа-
тивності впровадження автоматизованої системи 
управління процесами підприємства гостинності.

Виклад основного матеріалу досліджень. Окре-
мого визначення інформаційних технологій саме у 
готельній сфері, у науковій літературі, не існує, але 
є визначення для туризму. Таке визначення спра-
ведливим буде і для готельної сфери, оскільки вона 
формує матеріально-технічну основу туризму.

Отже, інформаційні технології в туризмі – це 
система методів і способів передачі і обробки ін-

формації на основі використання технічних засо-
бів, що можуть застосовуватись при управлінні 
підприємствами сфери туризму, а саме: обслу-
говуванні клієнтів, співпраці з постачальниками, 
посередниками, органами державної влади, нала-
годженні з ними партнерських відносин тощо [4]. 

Вплив інформаційних технологій на розви-
ток готельної сфери величезний, оскільки прямо 
пов’язаний з покращенням результатів роботи, 
як кожного підприємства окремо, так і усього 
бізнесу в цілому – прямо впливає на результа-
тивність господарської діяльності підприємства в 
умовах ринку. Тобто, використання програмних 
продуктів наскрізної автоматизації всіх процесів 
готельного бізнесу, сьогодні, не просто питання 
успішності і лідерства, але і виживання на ринку 
в найближчому майбутньому [1].

Готельні системи дозволяють автоматизувати 
всі етапи обслуговування гостя, починаючи від 
бронювання, заселення і закінчуючи остаточ-
ним розрахунком, а також основні бізнес-про-
цеси – від праці покоївок, безпосереднього на-
дання послуг гостинності до організації звітності 
на підприємстві. Крім того, вони забезпечують 
управління всіма послугами і системами готелю, 
доступними в номері [8].

Таким чином, готельні системи являють со-
бою не тільки певне програмне забезпечення 
готельного підприємства, а є певними автома-
тизованими системами управління процесами – 
інструментом підвищення результативності 
управління, ухвалення правильних стратегічних 
і тактичних рішень на основі своєчасної і досто-
вірної інформації. Вони мають широкі можливос-
ті з моніторингу і аналізу процесів, а саме [3]:

1. Автоматизовані системи управління проце-
сами дозволяють контролювати продуктивність 
виконання завдань, пов’язаних з обробкою інфор-
мації, що надає можливість скоротити витрати 
і терміни виробничих циклів виробництва послуг.

2. Завдяки автоматизації ручних операцій (стадій 
процесів) збільшується продуктивність персоналу.

3. Автоматизовані системи управління проце-
сами надають засоби аналізу процесів, завдяки 

© Трухачова К.В., Шкатов С.В., 2015



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ78

4 (07), листопад 2015

яким можливе виявлення «вузьких» місць в про-
цесі і прихованих ресурсах організації.

4. Завдяки прискоренню процесів і посиленню 
контролю за ними підвищується якість обслуго-
вування клієнтів. 

5. Автоматизовані системи управління про-
цесами надають змогу забезпечити формування 
документів в електронному вигляді, що значно 
скорочує час на їх підготовку.

Перед готелем стоїть завдання надання і 
підтримки якості обслуговування на належному 
рівні, своєчасного усунення недоліків у наданні 
послуг, розробки напрямків поліпшення обслу-
говування. Актуальним стає питання створен-
ня на підприємствах готельного господарства 
ефективної та гнучкої системи управління про-
цесами, яка була б спрямована на оптимізацію 
технологічної інфраструктури готелю, врахо-
вувала швидко змінні параметри ринкового се-
редовища та показники якості, оскільки якість 
обслуговування справляє найбільший вплив на 
діяльність готелів, тобто успішна реалізація 
якісних послуг гостям є головним джерелом їх 
існування [2]. 

Якість послуг готелю – це, насамперед, почут-
тя задоволення клієнта від обслуговування. Про-
те існує ще і таке поняття, як якісна послуга – 
послуга, яка відповідає потребам гостя. Рівень 
якості готельних послуг, у свою чергу, залежить 
від ступеня збігу уявлень клієнта про реальне та 
бажане обслуговування в готелі.

Існує багато способів підвищення якості го-
тельних послуг, проте для того, щоб краще в них 
розібратись, необхідно визначити основні еле-
менти якості послуг готелів з погляду спожива-
чів цих послуг. 

Міждержавний досвід щодо визначення якос-
ті обслуговування виділяється два підходи:

– якість обслуговування визначається на 
основі оцінки корисних характеристик процесу 
надання послуг;

– оцінка недоліків в процесі обслуговування 
клієнтів. 

Згідно першого підходу критерієм високої оцін-
ки якості обслуговування у готелях є наявність ко-
рисних властивостей і особливостей процесу надан-
ня послуг, які зумовлюють задоволення у клієнтів.

Сутність другого підходу пов'язується з від-
сутністю недоліків обслуговування, що сприяє до-
сягненню високого рівня якості обслуговування.

Щодо визначення структури якості обслу-
говування насамперед виділяється японський 
і американський підходи [4].

Японські фахівці виділяють п'ять структур-
них категорій якості обслуговування:

– внутрішню якість (непомітна для спожива-
чів) – виявляється у якості організації послуг, 
технології обслуговування, функціональній вза-
ємодії підрозділів;

– матеріальна якість (помітна для спожива-
чів) – відображається в особливостях оформ-
лення інтер'єру – дизайні, умеблюванні, білизні, 
якості посуду, використовуваних матеріалах;

– нематеріальна якість – представлена рівнем 
загального комфорту, естетичним оформленням, 
наявністю музичного оформлення, реклами;

– психологічна якість – проявляться у дотри-
муванні принципів гостинності обслуговуючим 
персоналом;

– тривалість обслуговування – охоплює час 
очікування, оперативність та швидкість обслуго-
вування.

Американські фахівці якість обслуговування 
розглядають у складі трьох категорій:

– технічної якості – дотримання готельним під-
приємством стандартних вимог щодо матеріально- 

Таблиця 1
Функціональні можливості автоматизованої системи «Парус-Готель» 

Функції системи Опис функціоналу системи

1. Автоматизація 
процесів готелю:

- автоматизація рецепції; управління номерним фондом; автоматизація бронювання; 
автоматизація реєстрації поселення і виїзду клієнтів; формування вартості наданих послуг; 
розрахунки з клієнтами.

2. Ведення по 
підприємству 
актуальної бази 
даних:

- номернй фонд з переліком послуг, які можуть надаватися клієнтам; переліку майна 
номерів; реєстрації карток клієнтів з усією необхідною інформацією про них; веденні 
картотеки номерів з відображенням вільних/зайнятих/заброньованих номерів / місць; 
надання даних про категорії, вік, стать проживають в номерах; відображення переліку 
послуг, наданих клієнтам; ведення обліку звернень клієнтів за будь-яких питань; контроль 
виконання виникаючих питань; реєстрація переліку операцій з номерами / місцями; 
ведення картотеки надання погодинних послуг (сауна, масажний кабінет тощо); ведення 
журналу телефонних розмов клієнтів. 

3. Підготовка 
у друкованому 
вигляді 
документи: 

- візитні картки для мешканців (форма № 3-Г); рахунок на оплату послуг (форма № 4-Г); 
реєстраційна картка клієнта (форма № 2-Г); анкета проживаючого (форма № 1-Г); касовий 
або фіскальний чек.

4. Друк 
та аналіз звітів: 

- журнал обліку проживаючих (форма № 5-Г); касовий звіт (форма № 8-Г); звіт за довільний 
період про оплату послуг з підсумками; звіт за довільний період про оплату за проживання; 
звіт за довільний період про оплату додатково наданих послуг; відомість руху номерів у 
готелі (форма № 9-Г); звіт про надані послуги за довільний період в розрізі послуг.

5. Дозволяє 
вирішувати 
наступні 
виробничі 
й управлінські 
завдання: 

- ведення структури готельного комплексу; характеристика номерів, тарифи, фото 
номерного фонду; бронювання, поселення, додаткові послуги, розрахунок будь-якою 
формою; оплати (готівковий, безготівковий) через фіскальний реєстратор або через 
платіжні документи; відстеження повторного приїзду; оперативне управління (скарги, 
ремонти, прибирання, простий номерів); поселення іноземців, валютний облік; гнучкі зміни 
(розрахунковий час, гнучка система оплати, знижки, спец. тарифи); облік майна в номерах; 
інтеграція з білінговими телефонними системами; погодинне планування – сауни, масажні 
кабінети, спортзали; вся затверджена та специфічна звітність. 
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технічної бази: архітектури і планування будів-
лі, оформлення інтер'єру, забезпечення якісними 
меблями, необхідним обладнанням для водопос-
тачання, постачання тепла, енергії, забезпечення 
інформаційними комунікаціями;

– функціональна якість пов'язується із здат-
ністю персоналу якісно виконувати професійні 
обов'язки, відображає ефектні елементи в проце-
сі обслуговування клієнтів – оперативність про-
цесу бронювання, реєстрації і поселення, обслу-
говування у номерах.

Отже, покращення будь-якої складової якос-
ті послуг готелю з вище перелічених дасть сут-
тєвий ефект підвищення перспективи розвитку 
рівня задоволеності клієнта від наданих послуг, 
що в свою чергу забезпечить результативність 
господарської діяльності готелю.

Тому окрему увагу треба приділити процесу 
«Надання послуг» готелю, найважливішу роль в 
якому відіграє саме питання якості. Без якісного 
обслуговування готель не здатний досягти своїх 
головних цілей. 

У відповідності до вищевикладеного, розгляне-
мо детальніше можливості системи для автома-
тизації процесів обслуговування клієнтів підпри-
ємствами гостинності – «Парус-Готель» (табл. 1). 

Визначимо результативність процесу «Надан-
ня послуг» за впровадження операційної системи 
управляння процесами «Парус-Готель» на під-
приємстві гостинності «Гостинний двір». 

Результативність, у даному випадку, виступає 
як міра досягнення поставлених цілей через по-
рівняння фактично отриманого результату з за-
планованим результатом господарської діяльності 
підприємства і має загальний вигляд [5; 6; 7]:

Рпл
РфРгд =

де: Рф – досягнутий результат діяльності під-
приємства;

Рпл – запланований результат (встановлена 
ціль) діяльності підприємства. 

Особливістю процесу є його безпосередній 
зв'язок із всіма процесами підприємства. Для нього, 
були сформульовані наступні показники результа-
тивності (обчислення проводились за квартал): 

– бронювання та поселення. Визначається 
відношенням кількості зайнятих місць до кіль-
кості попередньо заброньованих:

Кз = 220/240*100 = 91,67%
– доступність номерного фонду за його харак-

теристиками (клас, тарифи). Визначається відно-
шенням кількості знятих номерів за середньою 
вартістю проживання у номері класу «люкс» до 
загальної кількості інших знятих номерів за їх 
середньою вартістю проживання: 

Кд = Кд = 2650 / 7000*100 = 37,85%
- стан номерного фонду (ремонти, прибирання, 

простій). Визначається через коефіцієнт викорис-
тання максимальної пропускної спроможності го-
телю як відношення пропускної спроможності го-
телю до максимальної пропускної спроможності: 
Кв=ПС/МПС*100=2700-60-33,75/2700*188=96,53%

Розрахунок проводиться поетапно:
1. Максимальна пропускна спроможність готе-

лю за 90 діб з номерним фондом 30 од. складатиме: 

МПС = 90*30 = 2700, місце-днів;
1. Час простою номерів у наслідок капітального 

ремонту визначається, виходячи з циклічності ре-
монтів – 5 років, а середня тривалість ремонту 10 
діб. Таким чином простій номерного фонду складе:

Пр = 30/5*10 = 60, місце-днів;
3. Час простою номерного фонду, що знахо-

диться у санітарній обробці і у час підготовці до 
прийняття гостей визначається, виходячи з се-
реднього часу проживання в номері гостя – 5 діб, 
середній час на санітарну обробку і підготовку 
номеру до розміщення гостя – 1,5 год. Так, про-
стій номерного фонду через санітарну обробку та 
підготовку номеру складе:

Псо = (90/5)*(1,5/24)*30 = 33,75, місце-днів;
– якість послуг (скарги та запит додаткових 

послуг). Визначається відношенням вартості на-
дання послуг зі знижками за скарги клієнтів до 
вартості наданих додаткових послуг (хімчистка, 
ресторанне обслуговування, прокат автомобіля, 
оренда конференц-залу, СТО, додаткове місце, 
сауни та інш.):

Яп = 27,20/ 72,05*100= 37,75%;
– доступність інформації (інтеграція з білін-

говими телефонними системами та Інтернетом). 
Визначається відношенням кількості заброньо-
ваних місць через мережу інтернет до кількості 
заброньованих місць за телефоном (мобільним і 
стаціонарним).

Ді = 113/127*100 = 88,97%;
– облік майна в номерах. Розраховується, як 

співвідношення середньої вартості пошкоджено-
го майна та майна, що потребує ремонту у номері 
до середньої вартості майна у номері:

Ом = 3450/10720*100 = 32,18%;
– відстеження повторного приїзду (постійний 

склад клієнтів). Визначається, як відношення 
кількості заїздів постійних гостей, що селились, 
два та більше разів, у той самий номер до за-
гальної кількості заселених номерів:

Спк = 456/722*100 = 63,16%;
– погодинне планування додаткових послуг. 

Розраховується, як відношення наданих послуго-
годин додаткових послуг до максимально можли-
вого часу надання додаткових послуг: виходячи 
з кількості авто, що можна орендувати – 5 шт.; 
часу роботи конференц-зали – 8 год-добу; часу 
роботи сауни – 14 год-добу:

ДПг =1220 /2880*100 = 42,36%;
– облік наданих послуг. Визначається співвід-

ношенням вартості наданих додаткових послуг 
до вартості всіх наданих послуг:

Нп = 72,05/ 266,9*100 =26,99%;
– формування звітності готелю. Розрахову-

ється, як відношення кількості електронних до-
кументів, що формується за допомогою СУП го-
телю до загальної кількості документів звітності:

Дез = 12/17*100 = 70,59%.
Вагомість кожного показника визначалась екс-

пертами за їх важливістю для результативності 
процесу. Отримане значення результативності 
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процесу «Надання послуг» необхідно порівняти 
з попереднім та еталонним значеннями (автома-
тизованої системи управління процесами «Парус-
готель», що встановлена у подібному готельному 
підприємстві), і визначитися які дії треба запро-
вадити щодо цього показника (табл. 2).

За даними з таблиці 3 можна відстежити по-
зитивні зрушення та покращення процесу об-
слуговування клієнтів від впровадження нової 
автоматизованої системи управління процесами 
«Гостинний двір». 

Нова автоматизована система управління 
процесами значно поліпшила облікові можливос-

ті майна та послуг, що в свою чергу, вплинуло на 
якість послуг, яка виражається у знижені кіль-
кості скарг на недоліки у наданні послуг. 

Значно покращились можливості з бронюван-
ня номерів, оскільки клієнти самостійно можуть 
зробити це за допомогою мережі Інтернет, а ад-
міністратори готелю можуть оперативно отрима-
ти інформацію по заселених, заброньованих но-
мерах, та номерах, що знаходяться у ремонті чи 
на підготовці до заселення.

Також позитивним моментом можна назвати 
спрощення у формуванні звітності готельного 
підприємства, оскільки значна кількість доку-

Таблиця 2
Розахунок результативності процесу «Надання послуг» готелю «Гостинний двір»

№ 
п/п 

Показник 
процесу

Значення 
показника 
результа-
тивності 
за впро-
вадження 
ОСУП, % 

Ci 

Вагомість 
показника, 

доля Ki

Значення 
i-го по-
казника 

результа-
тивності 
за впро-
вадження 
ОСУП з 

урахуван-
ням ваго-
мості, % 
Pi=Ci*Ki

Поререднє 
значення 
i-го по-
казника 

результа-
тивності 
до впро-
вадження 
ОСУП з 

урахуван-
ням ваго-

мості, % Pпi

Порівняння 
значень 
i-го по-

казника з 
попереднім 
значенням, 
% ∆P=Pi-Рпi

Еталонне 
значення 
i-го по-
казника 
завпро-

вадження 
ОСУП з 

урахуван-
нямваго-

мості, % Реi 

Порівняння 
з еталон-
ним зна-
ченням, % 
∆P=Pi-Реi

1 
бронювання 
та поселення

91,67 0,14 12,83 10,12 2,71 12,87 -0, 04

2 
доступність 
номерного 
фонду

37,85 0,09 3,41 2,34 1,07 3,35 0,06 

3 
стан 
номерного 
фонду

96,53 0,11 10,61 6,48 4,13 10,63 -0,02

4 якість послуг 37,75 0,13 4,91 5,14 -0,23 4,82 0,09

5 
доступність 
інформації

88,97 0,07 6,23 4,53 1,70 6,32 -0,09 

6 
облік майна 
в номерах

32,18 0,10 3,22 7,21 -3,99 3,20 0,02

7 
відстеження 
повторного 
приїзду

63,16 0,08 5,05 2,63 2,42 5,16 -0,11

8

погодинне 
планування 
додаткових 
послуг

42,36 0,08 3,39 1,45 1,94 3,57 -0,18

9
облік 
наданих 
послуг

26,99 0,11 2,97 1,86 1,11 3,15 -1,18

11
формування 
звітності 
готелю 

70,59 0,09 6,35 3,57 2,78 6,35 -

Результативність процесу, % 45,33% - 59,42% -

Таблиця 3
Порівняння показника результативності процесу 

«Надання послуг» підприємства гостинності «Гостинний двір»
Формула Значення Аналіз показника

(Р п ≤ Р т ≤ Р е) 45,33<58,97<59,42
Поставлені цілі і завдання практично досягнуті, необхідно проведення 
досліджень для розробки заходів спрямованих на поліпшення про-
цесу «Надання послуг»

(Р т >Р п) 58,97>45,33
Це високий рівень результативності процесу «Надання послуг», 
управлінські дії принесли позитивні зрушення у результатах госпо-
дарської діяльності підприємства гостинності

(Р т < Р е) 58,97<59,42

Це очікуваний рівень результативності. Необхідно проведення заходів 
для запобігання виникненню невідповідностей, а саме, підвищувати 
ступінь реалізації покращень за допомогою аналізу поточних проблем 
і прийняття рішень щодо їх усунення
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ментів звітності формується безпосередньо у се-
редині бази автоматизованої системи управління 
процесами, що скорочує час на відбір потрібної 
інформації з масиву даних, зменшує кількість 
помилок при складанні звітності та зменшує ві-
рогідність втрати інформації.

При порівнянні показників результативності 
процесу «Надання послуг» за встановлення нової 
автоматизованої системи управління процесами 
«Парус-готель» у готельному підприємстві «Гос-
тинний двір» з аналогічними показниками ета-
лонного готельного підприємства було виявлено 
ряд невідповідностей, що потребують подальших 
управлінських рішень:

– бронювання та поселення. Дещо нижчий 
показник від еталонного може бути пов'язаний 
з сезонністю, з розташуванням підприємства або 
з доступністю інформації про «Гостинний двір»;

– стан номерного фонду. Не невідповідність 
еталонному показнику може бути пов’язано з 
недостатньою увагою до майна в номерах та нор-
мами часу на підготовку номера до поселення. 
Такий стан речей потребує додаткового вивчення 
і перегляду нормативних показників;

– доступність інформації. Відхилення від ета-
лонного показника може бути обумовлено недо-
статньою кількістю реклами та посилань у ме-
режі Інтернет. Керівництву слід переглянути 
рекламну стратегію підприємства;

– відстеження повторного приїзду. Дещо 
нижчий показник може бути пов'язаний з непо-
внотою занесення інформації адміністраторами у 
клієнтську базу даних, яка формується окремим 
документом у автоматизована система управлін-

ня процесами «Парус-готель». Таке недотриман-
ня нових правил оформлення клієнтів потребує 
додаткового контролю зі сторони керівництва;

– облік майна в номерах. Відхилення від ета-
лонного показника може свідчити про недостатню 
увагу з боку керівництва на стан номерного фонду.

– погодинне планування додаткових послуг. 
Дещо нижчий показник може бути пов'язаний з 
вартістю додаткових послуг, їх різноманітністю. 
Потребує додаткового опрацювання даного пи-
тання з боку керівництва.

- облік наданих послуг. Нижчий показник від 
еталонного говорить про неможливість отриман-
ня повної інформації, щодо їх наявності та мож-
ливості отримання додаткових знижок за такими 
послугами, що потребує додаткового контролю зі 
сторони директора «Гостинний двір».

Висновки з проведеного дослідження. В ре-
зультаті проведеного дослідження було вста-
новлено, що актуальним є питання створен-
ня на підприємствах готельного господарства 
ефективної та гнучкої системи управління 
процесами, яка була б спрямована на оптимі-
зацію технологічної інфраструктури готелю та 
враховувала показники якості та швидкозмінні 
параметри ринкового середовища. Було проана-
лізовано результативність процесу «Надання 
послуг» за попередньо функціонуючої автома-
тизованої системи управління процесами та но-
вої, і порівняно еталонними показниками проце-
су. За даними аналізу надані рекомендації щодо 
подальших управлінських дій у забезпеченні 
результативності господарської діяльності під-
приємства гостинності.
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Problem formulation. The current state of eco-
nomic development in Ukraine requires constant 
attention to the banking system in general and 
commercial banks in particular, adopting a poli-
cy aimed at creating favourable conditions for 
their stable and effective functioning. This need 
is caused by the fact that the banking system of 
Ukraine is one of the main factors of economic 
growth policy by the virtue of providing the econ-

omy with credit funds, and moving resources to 
the sectors with limited funds.

Credit financing is among the most risky bank-
ing activities, especially in the current environ-
ment when the probability to fail pledge enforce-
ment and the impossibility to pay off an overdue 
debt in full are increasing. In this regard, there is 
a need for timely identification of a credit risk for 
each borrower, quality and safety risk assessment, 
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as well as the development of measures to prevent 
its occurrence and to cover expenses. 

It should be noted that in recent years there 
is a decrease in profitability indexes and earnings 
of their active operations because of the credit 
risk growth and service deterioration by individ-
uals and legal entities of received loans. All this 
actualize the question of credit risk management 
improvement in the banking institutions' activity.

Questions of rather credit risks are researched 
by the leading domestic and foreign scientists, 
in particular particular G. Antinjuk, V. Bobil, 
V. V. Vitlinskiy, Gudimenko S., O. A Kirichenko, 
V. P. Kravchenko, S. Nakonechniy, V. Pernarivskiy 
etc. But despite of considerable amount of scientific 
works, there is a requirement of further research-
ing of credit risks and providing recommendations, 
concerning its minimization, which is connected 
first of all with need of ensuring efficiency and reli-
ability of work of bank institutions in Ukraine. 

Statement of the problem. The task of research 
consists of generalization of theoretical bases and 
development of recommendations, concerning en-
hancement of credit risk management in activities 
of commercial banks.

Baseline of the study. Today the inconsistency 
in understanding of credit risk nature dominates 
in the scientific literature. Theoretical understand-
ing of economic nature and place of the credit risk 
in the banking institutions' activity has conspicuous 
practical importance, as it can promote high-quali-
ty diagnosis and conducting of timely measures on 
rapid response for the purpose to avoid negative 
impact of the credit risk and to provide an effective 
functioning of the commercial bank as a whole, and 
the credit financing process in particular.

The riskiness of credit financing is caused by 
the nature of credit agreement and the fact that 
credit operations occupy a significant place in the 
total volume of all active operations of commercial 
banks. Credit risk is a probability of failure to pay 
the principal by a borrower, as well as interests in 
defined within the credit agreement terms which 
leads to the value of advances portfolio decrease. 
An extremely important aspect in the disclosure of 

economic nature of the credit risk is to study its 
classification [6, p. 28]. Credit risk can be classified 
by different criteria, the main of which are as fol-
lows: level of occurrence, financial impact, scope 
of occurrence, probability of implementation, bor-
rower status, and possibility of forecasting, credit 
operation type, and possibility of taking the risk 
and availability period of credit agreement.

Bank credit risk management is a formalized 
process with a clear sequence of steps, mechanisms 
and methods by which the bank discovers the risks, 
assesses their level, monitors and controls its risk 
positions. Credit risk management consists in carry-
ing out actions with the purpose to maintain such 
level of risk that meets the stated objectives of the 
bank. It should be noted that credit risk manage-
ment system not only allows banks to ensure the 
profitability and efficiency of credit operations, but 
also facilitates the bank credit to be represented in 
the area of monetary circulation. Issued and unpaid 
in due time credits increase monetary stock in the 
country and contribute to inflationary processes.

The objective of credit risk management, on the 
one hand, is to ensure the return of credit funds, 
and on the other hand is to ensure the profitability 
and efficiency of credit operations [1, p. 49]. Credit 
risk management system includes object, subjects, 
tools and software subsystems. Bank portfolio and 
borrower's credit risk management are considered 
separately [7, p. 501]. The phases of credit risk man-
agement are as follows: identification of credit risk 
factors, quantification, risk management strategies 
selection, monitoring of credit risk level changes.

The organizational structure of credit risk man-
agement is individual for each bank and depends 
on the scope of its activities, bank's ability, lead-
ership's competency and customer needs as well. 
On the basis of its own needs, banks can create 
separate structural units, which manage individual 
types of risks. 

Regulatory support of credit risk management 
can be divided into external and internal regu-
latory supports. External regulatory support is 
represented by laws, regulations, orders, and rec-
ommendations on risk management. Internal reg-

Таble 1
Dynamics of assets, credits and indexes of quality credit tothe brief-case 

of banks of Ukraine for period from 1.01.2008 on 01.08.2015, milliard of hrn, %
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.08.2015

Assets 
of bank 99,3 26 80,3 42,0 1054,2 1127,1 1278,0 1316,8 1299,6

Credits given 85,3 92,2 47,3 55,0 825,3 815,3 911,4 1006,3 1022,7
Specific 
weight 
of credit 
in assets

0,98 5,55 4,89 0,15 78,29 72,34 71,31 76,42 78,69

Part of 
overdue 
credits 

1,3 2,3 9,4 1,2 9,6 8,9 7,7 13,5 19,4

Reserves 
under active 
operations 
of bank 

0,1 8,4 22,4 48,8 157,9 141,3 131,2 204,9 318,8

Specific 
weight 
of reserves 
in assets

3,4 5,2 3,9 5,8 15,0 12,5 10,3 15,56 24,53
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ulatory support is represented by instructions, 
methodology guidelines, standards, regulations, etc. 
which are developed by the bank. According to the 
methodical recommendations on organization and 
operation of risk management systems in banks 
of Ukraine, credit risk management system of the 
bank consists of regulatory documents – policies, 
regulations, procedures, methods, etc., approved in 
accordance with the form of corporate manage-
ment selected by the bank, taking into account the 
size and complexity of the bank's operations. 

Information support of credit risk management 
is also divided into external (banking system in-
dexes as a whole, data on the state of the country's 
economic, on political, social and legal risks) and 
internal (plans, reports, test data). 

According to the analysis of banks' credit ac-
tivities in Ukraine, there have been defined five 
periods within the scope of which crucial changes 
in their credit policies had occurred: the first peri-
od (2000-2005 yrs.) – gradual development period 
with moderate growth of credit portfolio; the sec-
ond period (2005 – ІІІ quarter of 2008) – extensive 
development period accompanied by "credit boom"; 
the third period (IV quarter of 2008-2009) – func-

tioning in the financial and economic crisis period; 
the fourth period (2010-2013 yrs.) – functioning in 
the post-crisis environment period, the fifth period 
(2014 – till now) – functioning in the military and 
political, financial and economic crises period. 

Thus, for the period from January 1, 2008 to 
August 01, 2015, the volume of assets increased al-
most twofold, from 599,3 to 1299,6 billion UAH or 
by 116.8%, while the volume of credits – by 110.7% 
(see table 1). Its specific weight in the total volume 
of assets varies between 71.31-84.89%. 

As a result of combat actions in the East of 
Ukraine in 2014, there was a military and political 
crisis which has launched a financial and econom-
ic crisis. This has a negative impact on the state 
of the banking system and credit processes. The 
share of loan arrears in the total amount of credits 
increased from 7.7 to 19.4%. In absolute terms, debt 
increased from 70.2 to 198.4 billion UAH. Specific 
weight of reserves in the total amount of assets 
increased from 10.3 to 24.53%.

It should be noted that the volume of problem 
credits in the banks' credit portfolio is the main in-
dicator of its quality and effectiveness of credit risk 
management, but there is a problem of its adequate 

Table 2
Dynamics of group of norms of credit risk 

on the system of banks of Ukraine from 01.01.2008 to 01.08.2015, %
Normative 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.08.2015

Н7 22,56 23,04 21,56 21,04 20,76 22,10 22,33 22,01 23,08
Н8 171,06 187,36 169,21 161,20 164,46 172,91 172,05 250,04 675,06
Н9 2,01 1,66 0,93 0,81 0,57 0,37 0,36 0,13 0,20
Н10 6,84 5,76 3,31 2,25 2,51 2,41 1,63 1,37 1,08

Table 3
Implementation of norms from crediting by the state on 01.01.2012-01.01.2015

Indecies 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
Н7 – A maximal size of credit risk is on one contractor. Normative value – no more than 25%

«Privatbank» 18,17 12,19 10,32 20,23
«Ukreksimbank» 21,13 21,01 21,50 15,27
«Oshadbank» 19,24 17,51 15,45 17,83
«Prominvestbank» 23,68 20,72 22,85 17,17
«Ukrsibbank» 7,43 11,81 8,37 20,38

Н8 –big credit risks.Normative value- no more than 800%
«Privatbank» 43,84 72,19 60,34 174,13
«Ukreksimbank» 60,12 101,26 99,14 172,67
«Oshadbank» 202,33 221,08 208,60 183,51
«Prominvestbank» 255,13 331,88 429,37 178,59
«Ukrsibbank» 47,89 63,85 81,36 60,48
Н9 – Maximal size of credits, guarantees, guarantees given to one insider. Normative value- no more than 5%.

«Privatbank» 3,14 3,86 4,18 1,83
«Ukreksimbank» 0,70 0,53 0,16 0,27
«Oshadbank» 0,08 0,08 1,83 0,83
«Prominvestbank» 2,91 0,03 0,02 0,01
«Ukrsibbank» 2,19 4,27 4,75 1,47

Н9 – Maximal size of credits, guarantees, guarantees given to insiders. Normative value- no more than 30%.
«Privatbank» 7,09 6,15 4,7 3,94
«Ukreksimbank» 1,48 0,83 0,34 0,46
«Oshadbank» 0,20 0,21 2,04 1,00
«Prominvestbank» 0,09 0,13 0,06 0,03
«Ukrsibbank» 2,66 5,86 5,58 2,21
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quantification. Since the definition used by the Na-
tional Bank of Ukraine includes only "overdue" part 
of credits and does not include restructured and ex-
tended credits, the real volume of problem credits 
is much greater. The evaluation of the total prob-
lem credit portfolio of the banks of Ukraine may 
be obtained only by means of expert estimates. The 
International rating agency "Fitch Ratings" believes 
that banks of Ukraine still failed to achieve signif-
icant progress in reducing the volume of problem 
credits, the share of which in bank's portfolio re-
mains at the level of 45-50%. "Standard & Roor's", 
for example, believes that the volume of problem 
credits is about 40% of the total credits of the bank-
ing system (according to broad definition) [3, p. 29]. 

Will consider dynamics and analysis of implemen-
tation of norm of credit risk in commercial banks 
of Ukraine from 01.01.2008 to 01.08.2015 (table 2).

The normative value of norm of maximal size of 
credit risk on one contractor (Н7) presents no more, 
than 25%. We can see that commercial banks do not 
exceed the normative value. The increase of norm 
shows, that sums of all requirements to the contrac-
tor and all- of balance sheet obligations, given by 
banks, related to contractor, are increased.

The standard rate of big credit risks (H8) is 
approved in the amount of no more, than 8-fold 
size of the regulative capital. From the table 2 
it is possible to trade change of this indicator. It 
does not exceed legislative values. It is necessary 
to specify that the increase in the standard rate is 
explained by significant growth in the amount of 
all big credit risks provided by bank, concerning 
all partners, taking into account all off-balance lia-
bilities, issued by bank, concerning these partners.

The standard rate of the maximum amount of 
loan, guarantees and the guarantee, provided by 
one insider (H9) is approved in the amount of no 
more than 5% and is traced in activities of com-
mercial banks for the period from 01.01.2008 to 
01.08.2015. It is necessary to specify, that prompt 
reduction of this standard rate is observed since 
01.01.2010. Within six years H9 decreased from 0,93 
to 0,20. Normative of the maximum loan amount, 
guarantees and guarantee, provided to one insider 
(H10) is approved to the amount of no more, than 
30%. The standard rate was in regulative limits.

The analysis of calculated standard rates 
shows, that the banks accurately adhere to the 
established standard rates, after all their failure to 
carry out conducts to application of penalties and 
poor control of credit policy of bank. Therefore, it 
is possible to draw a conclusion, that credit com-
mittees of commercial banks of Ukraine conducted 
the weighed credit policy, concerning forming of 
allowances by NBU during the analyzed period.

We will consider the controlling mechanism of 
credit risks on the examples of the five greatest 
banks of Ukraine, in particular PSC "Privatbank» 
(17,53%), PSC "Ukreksimbank" (5,95%), PSC "Os-
hadbank" (7,55%), PSC "Prominvestbank" (4,32%), 
PSC "Ukrsibbank" (1,74%). These banks are system- 
formed banks. They apply the unified approaches, 
concerning credit risks management. The main task 
of credit risk management is timely identification 
and an assessment of credit risks, implementations 
of actions, concerning their minimization.

In process of credit risk management the ana-
lyzed banks are guided by legal acts of Ukraine, 
methodological documents of bank, and also uses 
the approaches, principles and techniques de-
veloped by Basel committee on a bank supervi-
sion. From a table 3 we can see that commercial 
banks adhere to all norms from crediting. Only 
on a 01.01.2014 PSC «Ukreksimbank» and PCS» 
Prominvest bank» had minimal size of credit risk 
on the contractor, that close to critical level- 25. 
The situation became better. But for PCS «Ukrsib-
bank» value of this norm grew to 20,38.

Also, on 01.01.2014 for the PCS» Prominvest-
bank» value of the standard rate of big credit risks, 
which is established for the purpose of restriction 
of concentration of credit risks for the certain part-
ner of group of the connected partners, was rather 
high. PCS «Privatbank» and PCS «Ukrsibbank» had 
high values of the standard rate of the maximum 
amount of loans, guarantees and guarantee, pro-
vided to one insider, which are established for the 
purpose of restriction of risk, which arises during 
implementation of transactions with insiders, that 
can lead to direct or indirect impact on activities 
of bank. Further the situation with the standards 
rate improved. Value of the standard rate of the 
maximum cumulative loan amount, guarantees and 
guarantee, provided to one insider, is rather low, 
that that is set with the aim of limitation of the 
combined sum of all risks in relation to insiders, is 
subzero enough for banks, which are analyzed.

Credit risk management in banks is exercised in 
the following main directions: identifications of fac-
tors of credit risk and assessment of degree of credit 
risk, a started choice connecting risk minimization, 
a choice of means of decrease in risk (establishment 
of limits of rather specific borrowers, groups of bor-
rowers, limits of investments in industry), quality 
management, insurance, diversification of credit 
portfolio, establishments of limits in carrying out 
transactions for the purpose of restriction of credit 
risks, establishment of indicative limits on concen-
tration of credit risk and on specific weight of a 
credit portfolio, which has no mortgage providing, 
forming of allowances and providing transactions 
of credit nature, establishment of cost conditions 
on operations, which are performed, taking into 
account a payment for risks, which are accepted, 
fixed monitoring of level of risks, preparation of the 
corresponding management, reporting for consider-
ation of credit committee, management of interest-
ed divisions, assessment of economic capital, neces-
sary for a covering of risks, insuring its sufficiency, 
constant internal control behind observance by 
divisions of banks of regulating documents, which 
regulate an order of carrying out transactions and 
procedure of an assessment and risk management 
sideways independent divisions.

By us certainly determined, that mechanism of 
management problem credits in analyzed banks 
are oriented to work already with an existent debt, 
in that time as, it is spared the preventive events 
of attention less than. On the stage of analysis of 
risk degree, during realization of estimation of sol-
vency of borrower, offer the index of credit histo-
ry to estimate in number. On the basis of research 
of methodology of estimation of solvency of bor-
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rowers in banks was educed that the estimation 
of credit history of borrowers is included in the 
group of quality indexes. It should be noted that 
this index is very important at a decision-making 
in relation to the extension of credit, as gives an 
opportunity to reduce a presence in the past prob-
lems by a welcome home credit.

Standardization and formalization of credit his-
tory it follows to carry out after a next algorithm: 
selection of criteria of estimation; formulation of 
requirements; formalization (mathematical de-
scription) of requirements, that gives an opportu-
nity to estimate credit history in points; the math-
ematical design of solvency the constituent of that 
is an estimation of credit history showed that its 
comfortably to conduct on a 100-ball scale. A min-
imum possible estimation equals 60 points.

We selected the following four criteria of an 
assessment of credit history: availability or lack 
of the prolonged debt delayed for the date of as-
sessment, duration of credit history, availability or 
lack of the prolonged debt delayed during credit 
history, credit amount during credit history and its 
ratio with the amount of asked credit.

Further the credit needs to develop and test 
model of an assessment of credit history and algo-
rithm of decision making on provision to the bor-
rower. Its use, except reduction of level of individ-
ual credit risk, will promote reduction of expenses 
of time for procedure of assessment of credit wor-
thiness in the cause of provision of the regular 
credits and loan, granting to clients, who have no 
credit history, as they applied for the loan to bank 
institutions at first time.

Events, which are used by banks for the de-
cision of problem of failure to return of debts by 
borrowers, need an improvement. Unfortunate-
ly, the questions of process of the credit monitor-
ing, its periodicity and organization do not belong 
to the key parameters of activity of bank institu-
tions. The necessity of deep and complete research 
of this question appears therefore. One monitoring 
is of instruments of control after a credit risk, by 

means of that the detailed analysis of environment 
of borrower is conducted. The special is that at the 
sequence of realization of monitoring there is deep-
ening of collection of information about a borrower, 
due to the analysis of sphere of activity from the 
point of view of progress of industry trends. Intro-
duction of fraud- monitoring offers by us in activity 
of bank institutions, that shows a soba, complex of 
events in a fight against a swindle, thus both out-
wardly and in a middle a bank. It is monitoring of 
all information an entrance and initial, for the pur-
pose the exposure of ill-intentioned actions.

Monitoring is one of the instruments of con-
trol of credit risk, by means of which the detailed 
analysis of the circle of the borrower is carried out. 
That in case of sequence of carrying out of moni-
toring there is a deep of collection of information 
about borrower, at the expense of the analysis of 
a field of activity from the point of view of ten-
dencies of development of an industry is special. 
We implemented an offer of a fraud monitoring in 
activities of bank institutions, which are a complex 
of actions on fight against fraud and, as external, 
in the middle of the bank. It is monitoring of all 
information, entrance and initial, regarding identi-
fication of malicious actions.

For prevention of possibility in the future the 
problem of debt of commercial bank it is reason-
able to organize on places monitoring of credit 
process and possibility of accomplishment by the 
client of contractual commitments under the cred-
itor according to developed methodologies, which 
is provided in the table 4.

We should note that applying the proposed 
methodology for credit financing processes monitor-
ing, banking institutions will have the latest infor-
mation on their quality and, as a result, will be able 
to quickly and adequately respond to their changes.

It should be noted that research of organization 
of individual credit risk management in the select-
ed banks showed that the limiting method has cer-
tain drawbacks. First, the credit limit is calculated 
as a share of the collateral value caused by the 

Table 4
Methology of monitoring of credit process

Phase Contest Events, that must be used

1
A deep analysis of current financial 
status of borrower is on the separate 
most ponderable generalized indexes

By a credit manager collection of actual information gets organized 
on the property state of borrower. A careful analysis comes true, 
done by a corresponding conslusions. Collection of actual informa-
tion gets organized on the property state of borrower by credit 
manager. A careful analysis comes true, corresponding conclusions 
are done.

2

Analysis of the conclusions formed 
as a result of comparing of current 
financial status of borrower to his fi-
nancial by the state on the moment 
of decision-making about the exten-
sion of credit or his restructuring

Comparison of current financially-property status of borrower 
is with that took place on the stage of delivery of credit. Analy-
sis of the got information. Consideration of question is in relation 
to expediency of realization of restructuring of debt and ways 
of collaboration with a certain borrower.

3

Ground of further prospects of form-
ing of level of solvency of borrow-
er and registration of corresponding 
conclusions

Determination of degree of authenticity of implementation of debt 
obligations a borrower properly. Finding out of question is in rela-
tion to possible insolvency in further to adhere to the requirements 
of credit agreement. Analysis of questions in relation to the system 
of receipt of assets by a borrower.

4
Development of further work assign-
ments is in relation to debt liquida-
tion by credit agreement

Generalization of the got information, analysis of conclusions. Deci-
sion at the necessity of questions in relation to the vector of activi-
ty of competent subdivisions in the direction of penalty of overdue 
or other sort of problem debts.
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borrower's assets, and it does not take into account 
the term of the credit granted, and, accordingly, 
the collateral property depreciation during this pe-
riod. Second, it does not take into account the bor-
rower's financial condition and the structure and 
quality of his assets.

Establishment of such a limit may lead to un-
necessary decrease or increase of the credit limit. 
Limit reduction will lead to incomplete use of cred-
it resources by the bank and, accordingly, to the 
shortfall in interest income in full. Overstatement of 
the limit will lead to the raising of credit risk and 
the increase of potential losses from credit default.

Arsenal of economic methods, used to control the 
level of credit risks, is quite diverse. The scientific 
literature often includes a description of particular 
methods within the scope of which credit risk lim-
iting is considered separately from the set of meth-
ods of bank risk management, or full generalized 
methods within the scope of which banking activity 
on credit operations limiting is reflected as a whole, 
but nevertheless it is an aggregated one.

Accordingly, we propose to adopt an approach 
to determination of the credit limit which will 

take into account borrower's current credit rat-
ing, dynamics of borrower's activity development, 
interest rate on the requested funding, etc. This 
approach will allow to improve the efficiency of 
individual credit risk management of the bank, 
provide an optimal level of credit risk and accel-
erate decision-making on certain credit products 
within established limits. 

Findings from the study. Credit risk manage-
ment consists in carrying out actions with the pur-
pose to maintain such level of risk that meets the 
stated objectives of the bank. As a result of combat 
actions in the East of Ukraine in 2014, there was 
a military and political crisis, which has launched 
a financial and economic crisis what has a nega-
tive impact on the state of banks and increased 
credit risks in the banking system. Our analysis 
of credit risk management in five system banks 
of Ukraine showed that in order to improve the 
efficiency of their management, banking institu-
tions need to standardize the requirements for the 
borrower's credit history, improve credit process 
monitoring and determination method of the cred-
it limit of the borrower-legal entity.
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Постановка проблеми. Проголошений україн-
ською державою курс на перебудову національної 
економіки на інноваційних засадах та здійснення 
високотехнологічного виробництва вимагають за-
лучення потужного фінансування, необхідного для 
забезпечення ефективного розвитку інноваційних 
процесів, впровадження у масове виробництво 
уже існуючих інноваційних винаходів та розро-
бок, а також дієвої підтримки фундаментальної та 
прикладної вітчизняної науки. Сьогодні ні держа-
ва, ні власне підприємства-інноватори, дослідни-
ки й виробники не в змозі на тривалий проміжок 
часу вилучити із обігу значні обсяги коштів.

Щодо банківського кредитування, негативні 
наслідки фінансово-економічної кризи практич-
но унеможливили отримання фінансових ресур-
сів під реалізацію високоризикованих програм, 
якими власне і є інноваційні проекти. Зважаючи 
на те, що практика залучення коштів підприєм-
ствами шляхом емісії цінних паперів та розмі-
щення їх на фондовому ринку в Україні прак-
тично не розповсюджена через необізнаність та 
незацікавленість фізичних осіб у такій низько-
прибутковій та ненадійній схемі вкладення своїх 
заощаджень, на перший план сьогодні виходить 
питання розвитку венчурного фінансування ін-
новаційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання проблем здійснення венчурного фінансу-
вання, його виникнення, еволюції та особливостей 
досліджували такі вітчизняні та іноземні вчені як 
Балашов І., Баранецький І.О., Боднарчук Р., Вар-
фоломєєва В.О., Горшунова І.В., Гриненко О., Дол-
гополова Л.П., Нежиборець В., Орлюк О.В., Шев-
цов А., Шеховцев М. та багато інших. У роботах 
цих авторів основна увага приділяється закордон-
ному досвіду застосування венчурного капіталу, 
розглядаються можливі напрямки його викорис-
тання в Україні тощо, але реальні потреби вітчиз-
няних інноваторів та венчурних фінансистів все 
ще залишаються поза увагою дослідників.

Постановка завдання. Оцінити реальний стан 
та визначення перспектив венчурного фінансу-
вання в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Венчурний бізнес – сфера підприємницької ді-
яльності, пов’язана з реалізацією ризикових 
проектів, ризикових інвестицій головним чином 
у сфері науково-технічних новинок. Фінансуван-
ня беруть на себе банки, інвестиційні компанії, 

спеціалізовані венчурні фірми або юридично са-
мостійні організації, зазвичай у формі товариств 
обмеженою відповідальністю. Галузева належ-
ність проектів технічних новинок, що пропону-
ються авторами, ролі не відіграє. Цей вид бізнесу 
пов’язаний з великим ризиком, тому його часто 
називають ризиковим.

Венчурне інвестування як одне з альтерна-
тивних форм фінансування має певні недоліки і 
переваги як для венчурного капіталіста венчур-
ного інвестора), так і підприємства-реципієнта. 
Як відомо, венчурне інвестування передбачає 
вкладення коштів саме у малі або середні та но-
востворені підприємства. Найбільший ризик для 
інвестора (венчурного капіталіста) при вкладенні 
фінансових ресурсів в діяльність таких підпри-
ємств зумовлений тим, о немає впевненості в по-
верненні вкладених коштів та отримані прибут-
ків, так як певні гарантії в такому фінансуванні 
взагалі відсутні [5, с. 18].

Для підприємства-реципієнта, в свою чергу, 
негативною стороною такого фінансування є по-
вна або часткова відстороненість від управління 
підприємством та розподілу його прибутків.

Але поряд з недоліками венчурного інвесту-
вання є і переваги. Основною з них є можливість 
венчурного інвестора управляти діяльністю та 
приймати ключові рішення щодо розвитку під-
приємства-реципієнта з метою збільшення рин-
кової вартості такого підприємства.

Назва «венчурний» походить від англійського 
«venture», що перекладається у відомому слов-
нику В.К. Мюллера як «ризикове підприємство 
або започаткування», «спекуляція», «сума, що 
піддається ризику». Таким чином, ключовою 
особливістю венчурного капіталу стає ризикова-
ність його вкладення. Ризики у сфері венчурної 
діяльності передбачають настання певних подій, 
за яких і венчурний капіталіст, і підприємство-
реципієнт не досягають бажаних результатів 
у процесі здійснення венчурної діяльності та ре-
алізації впровадження інноваційного продукту.

Варто також зазначити, що особливості вен-
чурного фінансування зумовлені специфічними 
рисами взаємодії венчурного інвестора та під-
приємства-інноватора. Так венчурний капіталіст 
у процесі венчурного фінансування може надава-
ти підприємству-реципієнту додаткові фінансові 
ресурси у вигляді оплати частини в статутному 
капіталі (придбання акцій), оплати боргу (боргові 

© Фірсова А.С., Забоєнко В.О., 2015



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 89

4 (07), november 2015

цінні папери, переважно – облігації), може бути 
поручителем його зобов’язань, надавати інфор-
маційні послуги з різних юридичних та управ-
лінських питань, сприяти генерації стратегічних 
ідей підприємства-інноватора [5, с. 19].

Крім того, венчурний капіталіст для розши-
рення діяльності підприємства-реципієнта вико-
ристовує власні зв’язки та інформацію про ри-
нок, надає нові ідеї щодо подальшого розвитку 
такого підприємства.

Таким чином, венчурний капітал як джере-
ло фінансування інноваційної діяльності підпри-
ємства може передбачати випуск акцій або об-
лігацій підприємства реципієнта. Акції у цьому 
випадку для підприємства реципієнта передба-
чають втрату частки власного капіталу, й, відпо-
відно, контролю над управлінням підприємством.

Облігації, у свою чергу, є більш вигідними як 
для інвестора, так і для підприємства-реципієн-
та, оскільки існує можливість їх дострокового 
погашення та є обов’язковим дотримання прин-
ципу платності.

Позиковий капітал у фінансуванні інновацій-
ної діяльності передбачає отримання банківських 
або комерційних кредитів, лізинг тощо.

Державне фінансування посідає важливе міс-
це у фінансуванні інноваційної діяльності під-
приємства і передбачає отримання ним засобів 
урядових регіональних фондів та програм, а 
саме: коштів міжнародних фондів, фонду фун-
даментальних досліджень і науково-технічних 
програм тощо. Самофінансування містить прибу-
ток підприємства, статутний капітал, резервний 
капітал, амортизаційні відрахування.

У разі успішного розвитку нових технологій і 
широкого розповсюдження виробленої продукції 

венчурні підприємства можуть досягати високого 
рівня рентабельності виробництва. При середній 
ставці прибутковості за державними казначей-
ськими зобов’язаннями в 6% венчурні інвестори 
вкладають свої кошти, розраховуючи на річну 
рентабельність у 20–25% [5, с. 20].

Венчурне інвестування як джерело залучення 
додаткових засобів для розвитку малого і серед-
нього бізнесу, як правило, для венчурних капі-
талістів – це ризикове вкладення капіталу, що 
не передбачає будь-яких гарантій для інвестора. 
Ідентифікація ризиків венчурної діяльності по-
лягає, передусім, у встановленні подій, що безпо-
середньо негативно впливатимуть на реалізацію 
інноваційного проекту. Такий перелік не є ста-
лим і він уточнюється протягом усього періоду 
реалізації інноваційного проекту.

Ризики інноваційної діяльності можна розгля-
дати у двох аспектах. По-перше, як можливість 
виникнення загроз для підприємства, по-друге, 
як наслідки, яких ці загрози можуть завдати. 
Найбільш небезпечними для підприємств можна 
вважати ті загрози, які можуть потенційно силь-
но впливати на результати інноваційної діяльнос-
ті та існує досить висока ймовірність їх настання. 
Істотною загрозою для підприємств можуть бути 
також події, ймовірність настання яких є порів-
няно невеликою, однак у випадку виникнення 
вони можуть мати серйозні негативні наслідки 
для підприємства. Останні значно менше уваги 
можуть звертати на ті загрози, наслідки яких не 
є істотними, а ризик їх виникнення – невеликий.

Тривала економічна криза в країні, стагнація 
національного фондового ринку, впровадження за-
конодавчих та податкових змін у сферу інститутів 
спільного інвестування (надалі ІСІ) разом із сус-

Таблиця 1
Венчурні фонди в Україні

Рік (на кінець 
періоду) Кількість КУА Кількість ІСІ Пайові 

венчурні фонди
Корпоративні 

венчурні фонди

Вартість активів 
венчурних фондів, 

млн. грн.
2007 334 577 423 34 36452
2008 409 888 536 45 58694
2009 380 985 590 50 76028
2010 339 1095 755 72 96975
2011 341 1125 772 95 116907
2012 353 1222 829 144 145912
2013 347 1250 861 151 168183

1 кв. 2014 343 1243 865 170 176759
2 кв. 2014 340 1233 862 165 189935
3 кв. 2014 337 1207 850 164 194556

Таблиця 2
Галузева структура венчурних інвестицій в Україні у 2008-2013 рр., %

Сектор національної економіки 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бізнес і промисловість 5,9 0 0 0 0 0
Комп’ютери і комп’ютерна техніка 0 100 0 78,13 17,46 18,8
Споживчі товари і роздрібна торгівля 76,97 0 0 0 0 0
Послуги побутового характеру 1 0 0 0 0 0
Енергія і довкілля 0 0 0 21,86 0 0
Фінансові послуги 16,13 0 0 0 54,54 64,8
Природничі науки 0 0 0 0,01 28,0 16,4
Загальна сума інвестицій 100 100 0 100 100 100
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пільно-політичною та військовою турбулентністю 
в Україні, посилення тиску на бізнес із боку уряду 
негативно вплинули на діяльність інститутів спіль-
ного інвестування та результати їх діяльності.

В Україні продовжується згортання діяль-
ності професійних учасників ІСІ. За 2013 рік 
кількість компаній щодо управління активами 
(надалі КУА), які вийшли з бізнесу, перевищи-
ла кількість новостворених. Станом на кінець 
2013 року в Україні функціонувало 347 КУА, тоді 
як у 2008 р. – 409. У третьому кварталі 2014 року 
кількість компаній з управління активами про-
довжувала зменшуватись – з початку 2014 року 
учасників ринку управління активами поменша-
ло на 10 (із 347 до 337 станом на 30.09.2014 р.) 
(табл. 1) [8, с. 198].

Український венчурний капітал схильний ре-
алізовувати середньоризикові та короткостроко-
ві інвестиційні проекти. Дані, наведені у табл. 2, 
показують, що в Україні галузева структура 
венчурних інвестицій є деформованою, доміную-
чими реципієнтами є сфери комп’ютерної техні-
ки та фінансових послуг.

Таку структуру венчурних інвестицій можна 
пояснити бажанням інвесторів отримати швид-
кий дохід, що не суперечить філософії венчурно-
го фінансування. Варто зазначити, що перекоси 
у сфері венчурного фінансування призвели до 
того, що протягом останніх двох років у сферу 
фінансових послуг спрямовується більше 50% 
венчурних інвестицій.

Тобто значні кошти вкладають не у високо-
ризикові інноваційні розробки, а просто в цінні 
папери з метою отримання доходів у вигляді ди-
відендів і відсотків (табл. 3). Інвесторам немає 
сенсу брати на себе високі ризики інноваційних 
ідей, адже вони і так мають змогу отримувати 
високі прибутки [8, с. 198].

Більшість вітчизняних венчурних фондів не 
виконує своїх економічних функцій. На сьогод-
ні реальна ситуація така, що в Україні венчурні 
фонди використовуються здебільшого для опти-
мізації управління активами фінансово-промис-
лових холдингів та зниження податкового наван-
таження (звільнення від податку на прибуток). 

Таблиця 3
Структура активів у портфелі венчурних 

ІСІ станом на 30.09.2014 р.
Інші активи 71,14%
Нерухомість 2,32%
Грошові кошти та банківські депозити 1,28%
ОВДП 0,02%
Акції 11,75%
Облігації підприємств 4,5%
Ощадні сертифікати 0,01%
Векселі 8,9%
Цінні папери 25,26%

Венчурні фонди широко використовуються 
як елемент внутрішньокорпоративної системи 
управління власністю та фінансовими потоками у 
холдингових структурах. При цьому сам фонд ви-
ступає основним держателем активів – корпора-
тивних прав. Такий механізм дозволяє видавати 

кредити компаніям холдингу без сплати податків 
та із зменшенням бази оподаткування прибутку 
на підприємствах, що отримують позики. 

Часто в Україні венчурні фонди не мають за 
мету ідею спільного інвестування. Вони створю-
ються під активи одного клієнта для реалізації 
короткострокових проектів або окремих фінансо-
вих схем. Відповідно не відбувається входження 
зовнішніх інвесторів у венчурний фонд [8, с. 199].

За офіційною статистикою найбільшу частку 
у портфелі ІСІ займають цінні папери підпри-
ємств галузей споживчих товарів (близько 6%) 
і фінансів (близько 5%), а решта інвестиційних 
ресурсів, на думку науковців, спрямовується на 
фінансування будівництва, нерухомості, пере-
робки сільськогосподарської продукції, харчової 
промисловості та роздрібної торгівлі. 

Навіть якщо припустити, що у зазначених га-
лузях кошти направляються на фінансування ін-
новаційних проектів, то це інновації 3-4 техноло-
гічного укладів, які не забезпечать інноваційний 
розвиток економіки. Для досягнення інноваційного 
рівня розвитку економіки необхідним є фінансу-
вання інновацій 5-6 технологічних укладів [4, с. 96].

На жаль, в Україні такі інноваційні розробки 
фінансуються переважно за рахунок бюджету, а 
обсяги фінансування є незначними.

Венчурні фонди у фінансування інновацій 5-6 
технологічного укладів (за винятком комп’ютерних 
технологій) кошти не вкладають. Така ситуація 
обумовлена не тільки бажанням ІСІ не ризикува-
ти коштами клієнтів, але й тим, що більшість ІСІ 
залучені до схем оптимізації податків. Тому за-
декларовані інвестиції у сферу фінансових послуг 
не завжди є інвестиціями фактичними.

В Україні для венчурних фондів також перед-
бачено ряд преференцій, у тому числі податково-
го характеру. Відповідно до чинного податкового 
законодавства доки кошти інвестора знаходяться 
в інвестиційному фонді, вони не оподатковують-
ся. Оподатковується дохід інвестора, який він 
одержує в разі продажу цінних паперів третій 
особі, викупу в інвестора компанією з управління 
активами ІСІ цінних паперів, випущених ІСІ або 
його КУА, виплати дивідендів [4, с. 96].

Особливості оподаткування венчурних інвес-
тиційних фондів в Україні полягають у такому:

– операції з цінними паперами, які є актива-
ми венчурного фонду, не обкладаються податком 
на додану вартість (ПДВ);

– кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи 
від здійснення операцій з активами ІСІ та дохо-
ди, нараховані за активами ІСІ, не включаються 
до складу доходу, а значить, не обкладаються 
податком на прибуток;

– дивіденди, нараховані на користь фонду, не 
оподатковуються;

– дивіденди, нараховані на користь інвесто-
рів-нерезидентів, оподатковуються за пільговою 
ставкою 15%;

– дивіденди, нараховані на користь інвесто-
рів – фізичних осіб, оподатковуються за пільго-
вою ставкою 5% [4, с. 96].

Висновки з проведеного дослідження. Для 
економічного розвитку України необхідним є 
становлення та подальший розвиток венчур-
ного фінансування, яке охоплює процеси, що 
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пов’язані з підготовкою до виробництва, випро-
буваннями і промисловим освоєнням відкриттів 
і винаходів інноваційними компаніями. Інститут 
венчурного інвестування сприяє довгостроково-
му зростанню національної економіки, а також 
становленню і подальшому розвитку національ-
ної інноваційної системи. На даний момент роз-
виток венчурного фінансування та прямого ін-
вестування в Україні є одним із пріоритетних 
напрямів державної політики у сфері інновацій 
та умовою активізації інноваційної діяльності, а 
також сприяє підвищенню конкурентоспромож-
ності вітчизняної економіки.

Розвитку венчурного інвестиційного ринку в 
Україні сприятимуть такі заходи:

1) пряма пайова участь держави у венчурних 
фондах;

2) створення у регіонах венчурних фондів 
шляхом залучення позабюджетних джерел і ко-
штів приватних інвесторів через спеціально ор-
ганізовані інвестиційні інститути;

3) активна підтримка державою високотехно-
логічних підприємств на ранніх стадіях розви-
тку, в першу чергу шляхом створення інкубато-
рів таких компаній на базі провідних державних 
наукових організацій і створення фондів фінан-
сової підтримки малого високотехнологічного біз-
несу в різних регіонах України;

4) розробка і впровадження гарантійної про-
грами венчурного інвестування;

5) забезпечення інформаційної підтримки 
венчурного інвестиційного ринку;

6) проведення ярмарків, що забезпечать вза-
ємодію та координацію дій інвесторів, розробників і 
споживачів інноваційної продукції, дозволять сфор-
мувати інтерес фінансових структур до перспек-
тивних малих високотехнологічних підприємств;

7) проведення семінарів, конференцій, круглих 
столів, що сприятиме поширенню знань та досвіду;

8) розробка законодавчих та нормативно-пра-
вових актів, що регулюють відношення за вен-
чурного інвестування.
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В статті розглянуті питання формування джерел оборотного капіталу. Розглянуті джерела оборотного капіталу, 
як власні так і залучені та способи їх формування. Досліджено проблеми формування оборотного капіталу в 
сільськогосподарських підприємствах.
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Постановка проблеми. Наявність оборотно-
го капіталу є обовязковою умовою виробництва 
і реалізації продукції підприємством, ефектив-
не управління яким є головною умовою успішної 
діяльності підприємства. Все ж величезну роль 
грає не тільки лише наявність цього капіталу, та 
і його структурування. Саме воно висвітлює вну-
трішні зв'язки форм зворотного капіталу за ста-
діями кругообігу і джерелами його формування і 
поповнення. Тому величезне практичне значення 
має раціональна структура вкладеного оборотно-
го капіталу на кожній стадії його кругообігу. 

Постановка завдання: Метою дослідження є 
вивчення джерел формування оборотного капі-
талу сільськогосподарських підприємств та про-
блеми їх формування в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективне формування оборотного капіталу 
сільськогосподарських підприємств – це одне з 
головних умов успішного існування підприєм-
ством, так як сільське господарство відіграє важ-
ливу роль в економіці України. У ньому виробля-
ється понад 8% ВВП та працює 6,7 усіх зайнятих. 
Якщо врахувати пов’язані з ним галузі, такі як 
постачання виробничих ресурсів та харчова про-
мисловість, то частка аграрного сектору в ВВП 
зростає до 22% та у зайнятості – до 10% [5]. Не-
зважаючи на ці вражаючі показники, сільське 
господарство розвивається значно нижче свого 
потенціалу, що чітко підтверджується міжна-
родними порівняннями продуктивності. Для того, 
щоб підвищити ефективність в сільському гос-
подарстві, а отже і зробити внесок до загального 

зростання економіки та збільшення добробуту, 
слід розробити та впровадити заходи які приве-
дуть до успішної діяльності підприємства.

Джерела формування оборотних коштів не 
відрізняються в процесі кругообігу капіталу. 
Так, в процесі виробництва інформація про те, 
за рахунок яких коштів отримували сировину і 
матеріали, ніяк не використовується. Але сис-
тема формування оборотних коштів впливає на 
швидкість обороту, сповільнюючи або прискорю-
ючи її. Крім того, характер джерел формування і 
принципи різного режиму використання власних 
і позикових оборотних коштів є вирішальними 
факторами, що впливають на ефективність вико-
ристання оборотних коштів і всього капіталу  [1]. 
Раціональне формування та впровадження обо-
ротних коштів робить активний вплив на хід ви-
робництва, на фінансові результати і фінансовий 
стан підприємства, дозволяючи досягати успіху з 
мінімально необхідними в даних критеріях розмі-
рами оборотних засобів. Надлишок оборотних ко-
штів буде означати, що частина капіталу підпри-
ємства не діє і не приносить доходу. Разом з тим, 
недолік оборотного капіталу буде гальмувати хід 
виробничого процесу, уповільнюючи швидкість 
господарського обороту коштів підприємства [2]. 
Питання про джерела формуваннях оборотного 
капіталу ми розглянемо на рис. 1.

Розглянемо механізм інвестування оборотного 
капіталу в рамках кожного з наведених джерел 
формування.

Власні кошти формування оборотного капіталу 
в даний час відіграють визначальну роль, тому що 
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забезпечують, в більшій мірі, фінансову стійкість 
і оперативну самостійність економічних суб'єктів.

Спочатку, формування власного оборотного ка-
піталу відбувається в момент утворення суб'єкта 
господарювання, коли утворюється його статут-
ний капітал. Надалі, обсяг власного оборотного ка-
піталу підтримується в першу чергу за рахунок 
реінвестованого прибутку, так як ці кошти мобілі-
зуються максимально швидко і не вимагають за-
стосування спеціальних механізмів залучення.

Величина даного джерела визначається на-
ступним чином. Підприємство може або виплатити 
отриманий прибуток як дивіденди, або інвестувати 
його на розвиток виробництва. Для того щоб акціо-
нери не заперечували проти останнього, необхідно, 
щоб очікувана віддача від такого реінвестування 
була не меншою ніж прибутковість, яку можуть 
отримати акціонери від альтернативних інвести-
цій з еквівалентним ризиком. В іншому випадку 
власники акцій захочуть отримати дивіденди.

Як вже зазначалося раніше, крім реінвестова-
ного прибутку, як власного джерела поповнення 
оборотного капіталу, підприємства можуть ви-
користовувати кошти, прирівняні до власних – 
стійкі пасиви. В якості даного джерела форму-
вання може виступати мінімальна перехідна 
заборгованість по заробітній платі працівникам 
підприємства. При розрахунку цієї величини 
визначається період між датою нарахування 
та виплати заробітної плати, розраховується од-
ноденна сума заборгованості і множиться на мі-
німальну кількість днів, протягом яких вона чис-
литься в обороті підприємства.

Крім того, в ролі даного джерела формування 
можуть виступати наступні фінансові кошти:

– Мінімальна перехідна заборгованість по ре-
зервах на покриття майбутніх витрат і платежів, 
яка представляє собою фінансові кошти, при-
значені для оплати відпусток та інших витрат 
одноразового характеру. Відрахування рівними 
частками щомісяця надходять в ці резерви, од-
нак кошти фактично витрачаються лише в мо-
мент виходу працівника у відпустку, тому у під-
приємства виникає можливість використовувати 
тимчасово вільні грошові кошти в якості джерела 
формування оборотного капіталу.

– Заборгованість постачальникам по постав-
кам, термін оплати яких не настав. За даними 

аналітичного обліку за попередній звітний період 
визначається сума за даною статтею, яка може 
бути скоригована на величину темпів зростання 
обсягів виробництва в майбутньому періоді.

– Заборгованість покупцям за авансами і 
предоплатами. Використання коштів потенцій-
них контрагентів підприємства у вигляді авансо-
вих платежів може здійснюватися виключно на 
договірній основі.

– Заборгованість бюджету по окремих видах 
податків.

Позичкові кошти формування оборотного ка-
піталу компенсують додаткову потребу в ньому 
внаслідок збільшення обсягів виробництва та цін 
на вихідну сировину, зміни асортименту продук-
ції, що випускається, високого темпу інфляції, 
а також в результаті наявності тимчасового лага 
між моментом реалізації випущеної продукції 
і отримання грошових коштів за неї. Серед дано-
го виду джерел формування оборотного капіталу 
найбільшу роль відіграє банківський кредит.

Заповнення нестачі оборотного капіталу за 
рахунок цього джерела зазвичай виявляється 
більш зручним і ефективним, оскільки він є су-
воро цільовим, з жорстким терміном погашення. 
Крім того, постійний контроль банку за рухом 
наданих коштів з метою їх своєчасного повер-
нення змушує позичальника забезпечити макси-
мальну ефективність використання цієї частини 
ресурсів. Однак існуючі в даний час досить висо-
кі ставки за користування цільовими кредитами 
стримують їх залучення.

Попит на фінанси з боку аграрної галузі Укра-
їни є, звичайно, великим та аграрні підприємства 
мають бажання запозичувати значно більше, аніж 
їм це наразі вдається. Таким чином, проблема має 
полягати в тому, що постачальники фінансових 
ресурсів, такі як банки, вважають позики аграр-
ному сектору занадто ризикованими чи дороги-
ми, а тому не бажають надавати стільки кредитів 
сільському господарству, як того потребують під-
приємства. Це, в свою чергу, показує необхідність 
визначення ризиків та витрат, а також надання 
рекомендацій щодо того, як їх знизити [3]. 

На додаток до загальних проблем фінансово-
го сектору України існує низка проблем, безпо-
середньо пов’язаних з наданням кредитів пред-
ставникам галузі сільського господарства: 

– Державне втручання. Досвід навчив банки 
та інших кредиторів: існує значний ризик того, 
що український уряд буде втручатись в аграр-
ні ринки, таким чином знижуючи прибутковість 
аграрних підприємств та їхню здатність повер-
тати кредити. Наприклад, упродовж останніх 
шести років були зафіксовані чотири головних 
випадки запровадження державних обмежень 
експорту зернових, що знижувало внутрішні ціни 
та, таким чином, прибутковість підприємств, які 
працювали у зерновій галузі.

– брак кредитоспроможних позичальників: в 
українському сільському господарстві налічуєть-
ся лише невелика кількість підприємств, які ма-
ють історію отримання позитивного грошового по-
току впродовж певного періоду. Навпаки, багато 
компаній борються з проблемою виплати боргів і 
часто мають місце дефолти. Звичайно ж, пробле-
ма низької прибутковості має багато аспектів – 

Класифікація джерел формування оборотного капіталу
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зокрема, це згадані вище часті державні втру-
чання, а також відносно низький рівень управлін-
ських навичок, які є частиною неадекватної освіт-
ньої системи у сільському господарстві [3]. 

Акціонерні підприємства можуть заповнюва-
ти додаткові потреби в оборотному капіталі за 
рахунок емісії акцій і облігацій.

Емісія акцій, як форма формування оборотного 
капіталу, зазвичай є альтернативою позичкового 
фінансування. І хоча використання додаткової емі-
сії звичайних акцій в якості альтернативи кредиту 
пов'язано з меншими витратами (при великому об-
сязі залучених коштів), до позикового фінансуван-
ня на практиці вдаються частіше. Причина полягає 
в тому, що при частій емісії акцій може виникнути 
ряд перешкод. Перша перешкода обумовлено тим, 
що інвестиційні ресурси акціонерне товариство 
отримує лише по завершенню розміщення випус-
ку акцій. Розміщення ж, по-перше, вимагає часу, а 
по-друге, випуск не завжди реалізується в повно-
му обсязі. Другий бар'єр пов'язаний з тим, що роз-
міщувані цінні папери не є борговими, а пайовими. 
Тому багато емітентів бояться нарощувати випуск 
акцій через побоювання власників і менеджерів 
втратити контроль над своїми підприємствами, які 
можуть перейти до конкурентів. 

В даний час фондовий ринок в Україні не 
може виконати свої функції по залученню емі-
тентами додаткових ресурсів. В першу чергу це 
пов’язано з тим, в Україні відсутня розвинена 
фінансова інфраструктура, а також власники 
підприємств не хочуть втратити свою самостій-
ність. Також, цінні папери сільськогосподарських 
підприємств не користуються попитом серед ін-
весторів, тому що мають низьку прибутковість. 
Найближчим часом, сільськогосподарським під-
приємствам на таке джерело залучення коштів 
можна не розраховувати. 

Джерело поповнення оборотного капіталу, як 
державні інвестиційні ресурси. В умовах ринку 
значимість цього джерела фінансування щодо ко-
мерційних організацій невелика. Тим не менше, 
певні бюджетні асигнування у вигляді цільового 
поворотного і безповоротного фінансування можуть 
мати місце головним чином щодо підприємств, дер-
жавна підтримка яких вважається доцільною зва-
жаючи на їх економічну і соціальну значущість.

Державна підтримка малого агробізнесу в 
Україні здійснюється в рамках державних цільо-
вих програм, державних цільових фондів, Укра-
їнського фонду підтримки підприємництва, Укра-
їнського державного фонду підтримки селянських 
(фермерських) господарств, Державного інновацій-
ного фонду, надання податкових пільг. При цьо-
му тривалий час пільгове оподаткування займало 
домінуюче значення в структурі бюджетного фі-
нансування аграрного сектора. Лише за рахунок 
нульової ставки податку на додану вартість сіль-
госппідприємства отримували щорік 3-4 млрд. грн. 
додаткових фінансових ресурсів. У загальному об-
сязі фінансування аграрного виробництва бюджет-
ні дотації та субсидії займають 8-9%.

 У зв'язку зі вступом України в члени СОТ 
бюджетне фінансування сільського господарства 
істотно скорочується, що актуалізує проблему 
розвитку недержавних фінансових інститутів 
підтримки малого підприємництва. 

Ця форма фінансування включає два компо-
ненти: міжнародну донорську допомогу і пря-
мі фінансові зв'язки з крупними промисловими 
підприємствами. Перший з них представлений 
кредитними лініями і грантами ЄБРР, Амери-
канського фонду підтримки підприємств в нових 
західних незалежних країнах, Фонду «Євразія», 
Інвестиційного фонду «Україна», Міжнародної 
фінансової корпорації, Агентства США по між-
народному розвитку. Обсяги цього вигляду фі-
нансування незначні і немає підстав для прогно-
зування їх збільшення в майбутньому [4].

Інвестиційні ресурси іноземних інвесторів 
можуть використовуватися для фінансування 
деяких інвестиційних проектів, в рамках яких 
передбачена необхідність закупівлі рідкісних і ви-
сокотехнологічних матеріальних запасів. Зазвичай 
даний вид фінансування здійснюється на основі 
пайової участі. Залучення іноземного капіталу до 
реалізації програмних заходів здійснюється від-
повідно до законодавства про іноземні інвестиції.

Окремо слід розглянути кредиторську забор-
гованість. Кредиторська заборгованість – це час-
тина зобов'язань організації, сума

боргів підприємства іншим юридичним або фі-
зичним особам. Вона виникає внаслідок незакін-
чених розрахунків за взаємними зобов'язаннями, 
в тому числі з різними підприємствами, персона-
лом підприємства, з бюджетом та позабюджет-
ними фондами, за отриманими авансами, за по-
передньою оплатою і т.д.

Її застосування для формування оборотного 
капіталу означає фактичне використання в обо-
роті підприємства коштів, термін повернення 
яких або не настав, або вони перебувають у роз-
порядженні підприємства понад передбачений 
термін. Відносне збільшення кредиторської за-
боргованості має двоїстий ефект. З одного боку, 
така тенденція видається сприятливою, так як 
підприємства можуть здійснити інвестиції за ра-
хунок відстрочки боргів кредиторам з метою роз-
ширення власного виробництва. З іншого боку, 
нарощування кредиторської заборгованості вель-
ми небезпечно з огляду на підвищення ризику 
потенційного банкрутства.

З позиції платності джерела кредиторська 
заборгованість неоднорідна. Заборгованість по 
заробітній платі є практично безкоштовним 
джерелом, так як не загрожує менеджерам під-
приємства негайними витратами або упущеною 
вигодою. Кредиторська заборгованість бюджету 
та позабюджетних фондів можна оцінювати су-
мою штрафних санкцій за несвоєчасні платежі 
по податках і зборах. Що стосується кредитор-
ської заборгованості перед постачальниками та 
підрядниками, то її вартість може виражатися 
як «ціна відмови від знижки», коли керівництво 
підприємства відмовляється від знижок, нада-
них контрагентами за прискорену оплату вар-
тості поставленої продукції і наданих послуг, 
отримуючи тим самим відстрочку платежу по 
заборгованості, що породжує додаткове дже-
рело фінансування. Порівнюючи вартість цього 
додаткового джерела і ціну доступного альтер-
нативного джерела, наприклад короткострокова 
банківська позика, визначають ціну відмови від 
наданої знижки. До даної ціні може додаватися 
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сума пені за недотримання термінів платежу за 
укладеними договорами.

До безризикових джерел фінансування відно-
сяться ті, використання яких не веде до збіль-
шення ризиків підприємства. Це – нерозподіле-
ний прибуток, цільове фінансування та інші.

До джерел, що генерують ризик, слід відно-
сити ті, залучення яких веде до збільшення ри-
зиків підприємства. До них відносять: прибуток 
підприємства, якщо він спрямований на цілі ін-
вестування, а не на виплату дивідендів; кошти, 
отримані з позикових джерел (залучення цих ко-
штів збільшує фінансовий ризик підприємства, 
оскільки їх залучення пов'язано з безумовним 
зобов'язанням повернути борг у встановлений 
строк з сплатою певного відсотка за користуван-

ня); кошти, отримані від емісії звичайних акцій 
(використання даного джерела пов'язано з акці-
онерним ризиком).

Висновки з проведеного дослідження. Під-
водячи підсумок, слід нагадати про оптимальне 
співвідношення всіх можливих джерел фінан-
сування оборотного капіталу: найбільшу частку 
в загальному обсязі оборотних коштів повинні 
займати власні джерела з статутним капіталом 
та прибутком підприємства. Позикові гроші хоч 
і дорогі в обслуговування, але здатні скоротити 
оподатковану базу. Залученні ресурси, а саме ті, 
які надаються на умови довільної участі, най-
більш ризиковані, так як особа, яка фінансує 
оборотний капітал, стає співзасновником підпри-
ємства, що несе великі ризики. 
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ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ 
ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У статті досліджено суть регіонального ринку юридичних послуг та виявлено його роль та місця в системі регіональних 
ринків. Розкрито мету, цільові орієнтири, завдання, напрямки розвитку регіонального ринку юридичних послуг 
Чернівецької області та інструменти їх реалізації. Систематизовані етапи розробки «Концепції розвитку регіонального 
ринку юридичних послуг Чернівецької області» та означені її цільові орієнтири. 
Ключові слова: ринок юридичних послуг, регіональний ринок юридичних послуг, цільові орієнтири розвитку 
регіонального ринку юридичних послуг Чернівецької області.

Постановка проблеми. Однією з вирішальних 
передумов створення вільного і справедливого 
суспільства є розвиток ринку юридичних послуг. 
Головною, атрибутивною його ознакою в Україні 
є та, що він знаходиться у стрімкому, динаміч-
ному процесі власного становлення. Це стосуєть-
ся як компонентів організації даного ринку (його 
інфраструктури, маркетингу, формування попи-
ту і пропозиції), так і правової системи країни 
в цілому, починаючи від становлення окремих 
галузей права, закінчуючи формуванням право-
вої культури громадян.

Ринок юридичних послуг займає особливе міс-
це в економіці регіону – забезпечує функціону-
вання та взаємодію системи регіональних ринків, 
їх інтеграцію в світовий та національний ринок. 
Для його ефективного функціонування необхід-
ним є формування стійкої системи регулювання 
та управління розвитком при узгодженому вико-
ристанні інструментів державного, регіонального, 
ринкового саморегулювання. Регуляторні рамки 
допоможуть «вибудувати» юридичну професію 
і залучили інвестиції в Україну, тому професіона-
ли ринку повинні приймати участь у формуванні 
регуляторних інструментів, які поліпшать здат-
ність обслуговувати ці інвестиції в межах правил 
професійної етики та незалежності. Зазначене, 
безумовно, вимагає пошуку шляхів вирішення 
проблеми як на загальнонаціональному, так і на 
регіональному рівні. У зв’язку з цим, необхідною є 
розробка Концепції розвитку регіонального ринку 
юридичних послуг Чернівецької області, яка б ви-
значила перспективи розвитку даного ринку та 
роль регіональних та саморегулюючих механізмів 
в процесах його розвитку. Концепція дозволить 
координувати дії учасників регіонального ринку 
юридичних послуг за допомогою ринкового, само-
регулюючого та партнерського механізмів, які за 
певних умов забезпечать не тільки стійкий розви-
ток, але й мотивацію учасників ринку для подо-
лання неминучого конфлікту інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
гальні питання функціонування регіональних 
ринків та їх окремих видів (споживчого, тран-
спортного, туристичного, будівельного, житла 
тощо) в наукових дослідженнях вітчизняних та 
зарубіжних авторів досліджені достатньо ши-
роко та деталізовано. Зокрема, дана проблема-

тика висвітлюється у працях І. Арженовського, 
М. Долішнього, С. Дорогунцова, Я. Жаліло, О. Зе-
ленської, С. Кукури, Т. Качалої, А. Новосьолова, 
Р. Романів, Т. Софіної, В. Третяка, Р. Шніпера, 
Л. Чернюк та інших. Однак, сутність та роль 
ринку юридичних послуг в системі регіональних 
ринків, попри його важливість в процесах забез-
печення ринкової взаємодії, науковцями доклад-
но не досліджена. Відкритим залишається також 
питання розробки напрямків розвитку регіональ-
ного ринку юридичних послуг.

Постановка завдання. Метою даної статті 
є дослідження суті регіонального ринку юри-
дичних послуг, виявлення його ролі та місця в 
системі регіональних ринків, розробка цільових 
орієнтирів та напрямків реалізації регіонального 
ринку юридичних послуг Чернівецької області.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Регіональний ринок юридичних послуг – це 
взаємопов’язана система ринкових механізмів, 
економічних процесів та відносин між суб’єктами 
регіональної економіки у сфері надання та спо-
живання юридичних послуг, які формуються 
в межах певного регіону, спрямовані на узгоджен-
ня інтересів ринкових суб’єктів та реалізуються 
під впливом інструментів регіональної політики. 
У даному випадку регіон як складна, динамічна, 
керована, ієрархічно та просторово організована 
соціально-економічна система має адміністратив-
но-територіальні кордони, володіє цілісністю і од-
норідністю соціально-економічних умов і механіз-
мів формування та взаємодії попиту і пропозиції.

Основою управління регіональними ринками 
з боку держави є адміністративне, нормативно-
правове, нормативно-технологічне, економічне; 
податкове, бюджетне, кредитно-грошове, цінове, 
антимонопольне, зовнішньоекономічне, інститу-
ційне регулювання. Вступивши до Ради Євро-
пи, Україна взяла на себе ряд зобов'язань, які 
стосуються, перш за все, приведення її правової 
та політичної систем в відповідності з вимогами 
даної інституції. Розвиток ринку юридичних по-
слуг передбачає визнання вирішальної ролі, яка 
відведена юристам у підтримці правової держа-
ви і забезпеченні доступу до правосуддя. У світлі 
цього, є необхідністю адаптація основ національ-
ного правового регулювання до домінуючих у сві-
ті практик, а також формування таких «правил 
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гри», які визначають свободу юридичних профе-
сій та обмежують довірителів від некваліфікова-
них дій юристів [1]. Використання міжнародних 
стандартів допуску до професії, забезпечить на-
лежну якість надаваних послуг, впровадження 
сучасних технологій організації ринку та обслу-
говування клієнтів, а також навичок з управлін-
ня юридичними фірмами, прийнятими на висо-
корозвинених ринках.

Взаємовідносини суб’єктів ринку юридичних 
послуг і місцевих органів управління повинні 
розглядатися як партнерські, а регіональні парт-
нерські програми можуть служити ефективним 
засобом підтримки взаємовигідних відносин. 
Партнерство розглядається, головним чином, 
як питання регіональної компетенції, і в цьому 
питанні влада регіону не повинна залежати від 
волі центральних органів [2, с. 206]. Ми згідні з 
А. Бліновим та В. Захаровим, що не слід орієнту-
вати систему управління регіональними ринками 
на зосередження в одному напрямку, тобто на 

виконанні зобов'язань перед однією зацікавле-
ною громадської групою, головне завдання регі-
онального менеджменту – узгодити суперечливі 
інтереси різних зацікавлених груп, що здійсню-
ють найбільший вплив на розвиток підприємств 
і ринку» [3, с. 21].

На регіональному рівні регулювання ринку 
юридичних послуг пов’язане з тими процеса-
ми, в яких зацікавлені всі підприємства і насе-
лення регіону, і які не під силу вирішити окре-
мим суб’єктам, а саме – процесами формування 
сприятливого соціально-економічного середови-
ща. У зв’язку з цим, взаємовідносини місцевих 
органів влади та суб’єктів регіональних ринків 
повинні враховувати їх економічні інтереси та 
узгоджуватись із соціальною, економічною та 
суспільною вигодою усієї системи регіональних 
відносин [4, c. 152]. У зв’язку з цим, необхідною 
є розробка «Концепції розвитку регіонального 
ринку юридичних послуг», яка буде визначати 
перспективи розвитку цього ринку та роль ре-

Таблиця 1
Структуризація напрямків реалізації Концепції розвитку регіонального ринку 

юридичних послуг на засадах партнерства, якості, знань та маркетингу
Партнерство Якість Знання Маркетинг

– формування систми по-
стійно діючих регіональ-
них експертних рад з 
питань соціально-еконо-
мічного розвитку регіону 
та розвитку системи регі-
ональних ринків;
– консолідація операто-
рів ринку шляхом злиття, 
приєднання, відкриття но-
вих офісів тощо;
– регіональні програми 
юридичної підтримки осо-
бивих груп споживачів;
– підтримка стврення 
приватних некомерційних 
корпорацій з надання без-
коштовної юридичної до-
помоги;
– розробка різних форм 
участі професійних учас-
ників ринку в правовій 
освіті громадян і в розви-
тку правосвідомості насе-
лення;
– розвиток зв'язків з 
об'єднаннями адвокатів 
інших регіонів та розвине-
них держав;
– розширення напрямків 
співпраці з міжнародними 
юридичними асоціаціями;
– зростання ролі адвока-
тів в підтримці регіональ-
них проектів;
– налагодження регіо-
нальної системи «зворот-
ного зв'язку» зі спожива-
чами юридичних послуг;
– створення повно-цінної 
саморегулювальної орга-
нізації учасників регіо-
нального ринку юридич-
них послуг.

– імплементація кращих 
норм регулювання та ор-
ганізації адвокатської ді-
яльності на регіональному 
рівні; 
– формування регіональної 
динамічної інформаційної 
системи адвокатури;
– розробка регіональних 
стандартів надання юри-
дичних послуг;
– підвищення якості без-
оплатної правової допомо-
ги;
– формування регіональ-
ної системи постійного та 
безперервного розвитку 
учасників ринку юридич-
них послуг;
– розробка автоматизова-
ної системи щорічної са-
мо-оцінки адвокатів; 
– проведення профе-сій-
них конкурсів серед учас-
ників ринку;
– запровадження регіо-
нальної премії для опера-
торів ринку;
– регулярне проведення 
моніторингових, марке-
тингових, соціологічних 
досліджень з питань задо-
воленості громадян якістю 
безоплатної правової допо-
моги та юридичних послуг, 
що надають на платній 
основі;
– застосування доступно-
го бенч-маркінгу для по-
рівняння постачальників 
юридичних послуг; 
– активізація членства ре-
гіональних адвокатських 
фірм в міжнародних юри-
дичних мережах;

– стимулювання молодих 
юристів до комплексного 
стажування;
– узагальнення нагрома-
дженого досвіду регіональ-
ної юридичної спільноти;
– розповсюдження серед 
членів територіальної гро-
мади рекомендацій з юри-
дичної практики;
– подолання правового ні-
гілізму членів територіаль-
ної громади;
– інформування грома-
дян про чинну в країні 
правову систему, права і 
обов'язки суб'єктів права, 
способи реалізації і корис-
тування правами;
– формування регіональ-
ної системи юридичної 
просвіти;
– участь місцевих управ-
лінь юстиції, територіаль-
них відділень національних 
адвокатських об’єднань у 
формуванні державних ста- 
ндартів юридичної освіти;
– організація додаткової 
підготовки юристів із за-
лученням найкращих екс-
пертів;
– створення ексклюзивних 
програм для студентів, 
що спеціалізуються в об-
ласті адвокатури (бізнес- 
адвокатура), нотаріату;
– активізація роботи 
«юридичних клінік» ство-
рених на базі регіональ-
них ВНЗ;
– створення регіонального 
рейтингу юридичних фірм 
як незалежного інститут 
збору, обробки та розпо-
всюдження інформації.

– формування попиту на 
послуги адвокатів засоба-
ми маркетингу, пропаган-
да переваг від співпраці з 
професіоналами ринку;
– розвиток Інтернет-мар-
кетингу;
– використання інстру-
ментів логістичного ме-
неджменту в процесах 
забезпечення населення 
юридичною допомогою;
– створення регіональних 
комунікаційних майдан-
чиків;
– підвищення культури 
використання насе послуг 
адвокатів та нотаріусів;
– впровадження клієнтоорі-
єнтованих підходів в прак-
тику регіональних фірм;
– налагодження роботи зі 
скаргами клієнтів;
– впровадження ринкових 
технологій продажу та при-
дбання юридичних послуг;
– розробка іміджевої по-
літики регіональної адво-
катської спільноти;
– формування єдиної бази 
даних бізнес-клієнтів;
– ефективна реалізація 
антикризових маркетин-
гових заходів оператора-
ми регіонального ринку – 
перехід від загального 
маркетингу до розвитку 
окремих компетенцій та до 
рішення конкретних задач;
– організація маркетин-
гового дослідження;
– формування комплек-
сної пропозиції юридич-
них послуг;
– удосконалення системи 
маркетингу регіональних 
юридичних фірм.
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Таблиця 2
Цільові орієнтири «Концепції розвитку регіонального ринку 

юридичних послуг Чернівецької обл.»
Напрямки концепції Характеристика

І. Упорядкування окремих 
сегментів регіонального 
ринку юридичних послуг 

1.1. Упорядкування адвокатського сегменту ринку юридичних послуг Чернівецької обл.:
– імплементація кращих норм регулювання та організації адвокатської діяльності на регіональ-
ному рівні;
– розвиток і підтримка конкуренції на ринку професійних юридичних послуг шляхом обмежен-
ня доступу на ринок для недобросовісних учасників;
– консолідація операторів ринку посередництвом злиття, приєднання, відкриття нових офісів, 
власного зростання;
– формування регіональної динамічної інформаційної системи адвокатури.
1.2. Упорядкування нотаріального сегменту ринку юридичних послуг Чернівецької обл.:
– підвищення соціальної значимості нотаріату в житті територіальної громади;
– розвиток регіонального відділення НПУ, метою яких є – самореалізація кожного нотаріуса, 
його власного потенціалу в самоврядуванні та інформування широкого загалу про досягнення 
нотаріальної спільноти;
– розширенні доступу нотаріусів до інформаційних ресурсів і розширенням інформаційного простору.

ІІ. Зростання обсягу та 
забезпечення доступності 
кваліфікованої юридичної 
допомоги: 

– вибір адекватної моделі забезпечення населення юридичною допомогою і розробка регіональ-
ної програми надання безкоштовної юридичної допомоги (БЮД).
– забезпечення соціально вразливих верств населення (молоді, пенсіонерів, безробітних, сіль-
ських жителів) реальними можливостями отримання кваліфікованої юридичної допомоги.

ІІІ. Підвищення правової 
культури, правової 
свідомості громадян: 

– розробка різноманітних форм участі професійних учасників ринку в правовій освіті громадян 
і в розвитку правосвідомості населення;
– подолання правового нігілізму (негативне, неповажне відношення до права, законів, порядку, поро-
джене юридичним невіглаством та правовою невихованістю значної частки територіальної громади).

ІV. Формування культури 
споживання юридичних 
послуг: 

– підвищення культури використання населенням послуг нотаріусів;
– впровадження клієнтоорієнтованого підходу в практику регіональних юридичних фірм;
– налагодження ефективної професійної комунікації між провайдерами та споживачами юри-
дичних послуг та наявність постійної інформаційної взаємодії юридичних консультаційних 
служб зі споживачами.

V. Удосконалення 
регіональної системи 
юридичної освіти 

– участь місцевих управлінь юстиції, територіальних відділень національних адвокатських 
об’єднань у формуванні державних стандартів юридичної освіти з метою принципової зміни 
системи підготовки кадрів;
– підтримка відкриття в регіоні повноцінних філій рейтингових ВНЗ, а не їх брендових пред-
ставників;
– розробка механізму громадської акредитації регіональних провайдерів освітніх послуг за 
юридичними спеціальностями.

VI. Формування іміджу 
довіри до системи права, 
адвокатів та нотаріусів 

– реалізація юридичними компаніями проектів Probono (probono publico – для суспільного до-
бра) спрямованих на надання професійних юридичних послуги на користь громади – добровіль-
но і безоплатно.
– застосування доступного бенчмаркінгу для порівняння постачальників юридичних послуг та 
якості їх послуг;
– розробка грамотної комунікаційної стратегії, яка повинна змінити сформований в регіоні 
імідж адвокатської спільноти як закритої корпорації та вплине на збільшення попиту громадян 
на адвокатські послуги.

VII. Визначення, 
формування та розвиток 
унікальної ніші 
юридичних послуг для 
професійних учасників 
регіонального ринку

– визначення унікальної ніші на регіональному ринку юридичних послуг (наприклад, для Чер-
нівецької обл. такою нішою може стати весільний бізнес: юридичне супроводження торговель-
них угод виробників весільного одягу а участі у виставках (дана галузь є найбільш розвинутою 
та доходною в області), захист інтелектуальної власності виробників (торгові марки), підготовки 
до весілля, шлюбні контракти і т.д.);
– створення попиту на нові юридичні послуги в традиційних галузях регіональної економіки;
– впровадження системи абонентного обслуговування ніші.

VIII. Розвиток в регіоні 
бізнес-адвокатури 
для підвищення 
конкурентоспроможності 
регіональних суб’єктів 
господарювання.

– проведення маркетингових досліджень системи регіональних ринків для уточнення асорти-
менту юридичних послуг необхідних регіональним суб’єктам господарювання;
– формування регіональної єдиної бази даних бізнес-клієнтів та транспарентність регіональних 
проектів;
– підвищення ролі адвокатів в експертній, інформаційній, договірній, інфраструктурній під-
тримці регіональних проектів.

IX. Зростання числа 
громадян, які задоволені 
якістю юридичної 
допомоги:

– регулярне проведення моніторингових, маркетингових, соціологічних досліджень серед на-
селення, учасників судових процесів і професійних юристів з питань задоволеності громадян 
якістю безоплатної правової допомоги та юридичних послуг, що надаються на платній основі;
– формування регіональної системи оцінки якості юридичних послуг та транспарентність моні-
торингових результатів. 

X. Ефективна реалізація 
антикризових заходів 
операторами регіонального 
ринку юридичних послуг

– оптимізація витрат та підвищення ефективності праці;
– переорієнтація на іноземні ринки та іноземну клієнтуру;
– впровадження практики об'єднання юридичних послуг з продуктами інших ринків ділових 
послуг (банкінгу, консалтингу, страхування, аудиту тощо).

XI. Підвищення 
транспарентності ринку 
(рівня інформаційної 
прозорості):

– формування партнерських відносин зі спеціальними сайтами-агрегаторами юридичної інфор-
мації для спрощення пошуку інформації та розміщення інформації про регіональні фірми;
– створення регіонального рейтингу юридичних фірм, як незалежного інститут збору, обробки та роз-
повсюдження інформації про результати взаємодії учасників ринку (споживачів та надавачів послуг).

XIІ. Об'єднання 
суб’єктів регіонального 
ринку на принципах 
самоврядування та 
саморегулювання

– передбачає створення повноцінної саморегулюючої організації учасників ринку (постачальників 
та споживачів юридичних послуг). Продуктивність процесу надання юридичних послуг в чому за-
лежить від здатності організацій-провайдерів об'єднати і координувати свою діяльність в масшта-
бах регіону, а попит на юридичні послуги визначається рівнем правової культури населення. Саме 
ці завдання і мають стати основою діяльності пропонованої нами некомерційної саморегулюючої 
організації учасників регіонального ринку юридичних послуг «Правової палати Буковини».
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гіональних та саморегулювальних механізмів 
у процесах його розвитку. Концепція розвитку 
регіонального ринку юридичних послуг – це до-
кументальне оформлення стратегії розвитку, яке 
містить систему уявлень про стратегічні цілі, 
місію, конкурентне позиціонування та пріорите-
ти розвитку цього ринку на довготривалу пер-
спективу. Концепція дозволить координувати дії 
учасників регіонального ринку юридичних по-
слуг за допомогою владного, ринкового, саморе-
гулювального та партнерського механізмів, які за 
певних умов забезпечать не тільки стійкий роз-
виток, але й мотивацію учасників ринку для по-
долання неминучого конфлікту інтересів.

Вивчення досвіду зарубіжних країн щодо 
формування, розвитку та регулювання ринку 
юридичних послуг, узагальнення чинників та за-
гальних тенденцій розвитку світового та мега-
регіонального ринків юридичних послуг, аналіз 
вітчизняного ринку юридичних послуг на націо-
нальному та регіональному рівнях дозволяє нам 
визначити базові блоки «Концепції розвитку ре-
гіонального ринку юридичних послуг Чернівець-
кої області»: І. Партнерство. ІІ. Якість. ІІІ. Зна-
ння. ІV. Маркетинг (табл. 1).

Заходи з реалізації концепції повинні базува-
тися на партнерському принципі, який полягає в 
активному застосуванні та розвиткові видів і форм 
взаємодії між владою, бізнесом, наукою та освітою. 
Тому, вже на етапі ініціації, підготовки та конкре-
тизації Концепції (виконавці, терміни, напрямки, 
фінансування) слід долучити представників місце-
вих органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, членів територіальних пред-
ставництв всеукраїнських професійних об’єднань 
юристів (НААУ, САУ, ААУ, АПУ), представників 

регіонального наукового та освітнього середовища 
(юридичного, економічного), професіоналів ринку 
(маркетологів, фахівців зі зв'язків з громадськістю 
та реклами, які просувають об'єкти та послуги на 
ринку юридичних послуг; фахівців з інформацій-
них технологій, які обслуговують ринок юридич-
них послуг, інформаційно-аналітичні видання та 
інші ЗМІ, що спеціалізуються на юридичній те-
матиці; фахівців в галузі навчання та підвищення 
кваліфікації персоналу).

На основі цього сформульовані цільові орієн-
тири «Концепції розвитку регіонального ринку 
юридичних послуг Чернівецької обл.», визначе-
ні основні напрямки їх реалізації та потенційні 
партнери (табл. 2).

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, поєднання саморегулюючо-
го механізму регіональних відносин та виважена 
політика місцевих органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування забезпечують 
ефективну взаємодію ринку юридичних послуг 
з іншими регіональними ринками. У свою чергу, 
єдність внутрішньорегіональних і міжрегіональ-
них матеріально-речових, нормативно-правових, 
фінансово-кредитних та інформаційних зв'язків, 
які відбуваються на взаємопов’язаних ринках 
забезпечує регіональний відтворювальний про-
цес (виробництво, розподіл, обмін та споживання 
регіонального продукту). Комплексне та систем-
не застосування інструментів регіональної полі-
тики дозволить спрямувати діяльність суб’єктів 
регіональних ринків юридичних послуг не тільки 
на реалізацію власних інтересів, але й на інсти-
туалізацію та соціалізацію середовища регіону, 
ефективне використання його потенціалу, забез-
печення сталого розвитку. 
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Постановка проблеми. Ефективність управ-
ління будь-яким підприємством великою мі-
рою залежить від здатності управляти ризика-
ми, притаманними його діяльності. В сучасних 
умовах гострої невизначенності навколишнього 
середовища підприємства суднобудівної галу-
зі України вкрай потребують використання 
ефективних інструментів, що дозволять мі-
німізувати їхні зовнішні і внутрішні ризики. 
Сьогоднішня ситуація в суднобудівній галузі 
критична, негативні явища у порівнянні з ми-
нулими роками посилилися ще більше. Анек-
сія Криму та Севастополя Росією призвели до 
істотних структурних змін у галузі, а також 
серйозних соціальних проблем у приморських 
регіонах, де суднобудування певною мірою но-
сить містоутворюючий характер. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій та 
невирішених раніше частин проблеми. Питан-
нями управління ризиками займались такі зару-
біжні та вітчизняні вчені, як Алгін А., Абчук В., 
Гранатуров В.М., Шегда А.В., Голованенко М.В., 
Івченко І.Ю., Вітлінській В.В. та інші. Разом з тим 
сучасні тенденції в економіці свідчать про необ-
хідність подальших досліджень сутності ризику 
та пошуку ефективних методів управління ним. 
Так, в Моделі всеохоплюючої звітності бізнесу, 

запропонованої Інститутом сертифікованих фі-
нансових аналітиків Великобританії, серед осно-
вних резервів підвищення вартості бізнесу на-
звано саме мінімізацію ризиків [1, с. 254]. 

Формулювання цілей статті. Питання фор-
мування системи управління ризиками на ві-
тчизняних підприємствах являється більш ніж 
актуальним, тому метою даного дослідження є 
обгрунтувати необхідність впровадження систе-
ми управління ризиками на підприємствах суд-
нобудівної галузі України, розглянути основні 
її структурні елементи та надати рекомендації 
щодо її ефективного впровадження.

Виклад основного матеріалу. Для вітчиз-
няних суднобудівних підприємств ризик бан-
крутства наразі є критично високим, навіть у 
порівнянні з вітчизняними машинобудівними 
підприємствами. «Херсонський суднобудівний 
завод» завершив перше півріччя 2014 зі збитком 
234 млн. грн, «Чорноморський суднобудівний за-
вод» – 33,2 млн. грн. Завод «Океан», Херсонський 
судносуднобудівний завод «Палада» практично 
не працюють. У такому ж стані кримські підпри-
ємства, незважаючи на те, що вони зараз знахо-
дяться під юрисдикцією Росії [2, c. 5].

До такого стану речей призвели наступні 
причини:
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1) На внутрішньому ринку України немає по-
тенційних замовників на побудову великих суден. 
За умов складної політичної ситуації і відсутнос-
ті коштів у бюджеті держава також відкликала 
свої замовлення.

2) На світовому ринку велика конкуренція, при 
чому більшість країн активно підтримують свої 
суднобудівні підприємства, до мінімуму знижую-
чи податки та реалізуючи різноманітні програми.

3) Сума анульованих і потенційно втрачених 
контрактів по цих підприємствах тільки по рин-
ку СНД оцінюється в 200 млн. доларів [2, c. 5]. 
Європейські замовники також пригальмували 
контрактну активність в Україні у зв'язку поді-
ями на сході країни.

Ефективним інструментом у подоланні склад-
ної ситуації в українському суднобудуванні має 
стати впровадження системи управління ри-
зиками на суднобудівних підприємствах. Гра-
мотно побудована СУР дозволяє підприємству 
досягти таких результатів: підвищити керова-
ність бізнесу; скоротити можливе шахрайство; 
поліпшити якість управлінських рішень, що 
приймаються;підвищити ефективність прогнозу-
вання, у тому числі шляхом накопичення інфор-
маційної бази за існуючими ризиками; надати 
працівникам підприємства набір зрозумілих кри-
теріїв для оцінки можливих ризиків; виступити 
інструментом мотивації персоналу тощо [3, c. 155].

Управління ризиком реалізується як підсис-
тема у функціональній структурі підприємства. 
До її основних елементів відносяться:

– об'єкти управління – у внутрішньому та зо-
внішньому середовищах. До числа перших відно-
сяться фінансово-господарські операції, технології, 
процеси, виробничі ресурси, інформація та кому-
нікації. До числа других – діяльність партнерів, 
контрагентів, постачальників, споживачів та клієн-
тів, а також політичні, економічні, соціальні проце-
си у макро- та транснаціональному середовищах;

– суб'єкти управління – працівники, посадові 
особи, відділи (відокремлені підрозділи), консал-
тингові підприємства, яким надано обов'язки та 
повноваження для моніторингу, виявлення, іден-
тифікації та дослідження ризиків, а також роз-
робки заходів з попередження та подолання їх 
впливу на ефективність фінансово-господарської 
діяльності підприємства в цілому;

– засоби управління – сукупність принципів, 
процедур, методів попередження несприятливих 
подій у операційній, фінансовій та інвестиційній 
діяльності підприємства [4, с. 207];

Процес управління ризиками пов'язаний з 
прийняттям рішень і вимагає дотримання таких 
принципів: 

– командність – полягає в тому, що всі дії в 
процесі управління ризиками повинні проводитися 
із застосуванням методів командної роботи. Необ-
хідна кооперація зусиль, талантів, навичок і знань. 

– інформативність – керівники повинні дово-
дити всю інформацію, пов'язану з ризиками, до 
кожного працівника. А персонал при цьому пови-
нен виявляти поточні та можливі в майбутньому 
проблеми, тобто необхідно забезпечити вільний 
рух інформації між всіма рівнями управління. 

– прогнозованість – обговорення майбутніх 
подій в очікуванні найгіршого розвитку сценаріїв 

дозволяє ефективно ідентифікувати потенційні 
проблеми. При цьому своєчасне, постійне і точне 
використання технологій управління ризиками 
забезпечує упорядковане середовище прийняття 
рішень і ефективне використання ресурсів.

– документування – всі аспекти управління 
ризиками підлягають обов'язковій реєстрації, 
вся інформація зберігається у вигляді типових 
форм документів [5, с. 130].

Історично розглядаються два шляхи організа-
ції управління ризиками на підприємстві:

Таблиця 1
Порівняння традиційних і стратегічних 
методів управління ризиками [6, с. 28]

Традиційні методи 
управління 
ризиками

Стратегічна система 
управління ризиками

Фрагментарність:
кожний підрозділ у 
міру своїх можли-
востей самостійно 
управляє ризиками 
відповідно до своїх 
функцій

Інтеграція:
на підприємстві створений окре-
мий підрозділ, який займаєть-
ся систематичним управлінням 
ризиками; процес управління 
ризиками координується керів-
ництвом підприємства; кожний 
співробітник розглядає ризик-
менеджмент як частину своєї 
основної роботи

Епізодичність:
управління ризи-
ками відбувається 
за бажанням мене-
джера

Безперервність, динамічність:
процес управління ризиками 
постійний і безперервний;
швидка реакція на зовнішні 
зміни

Сегментне вико-
ристання:
увага зосереджена 
на визначеному сег-
менті ризику

Охоплення всіх стратегічних 
напрямків діяльності: дослі-
дженню підлягають всі ризи-
ки і визначаються можливості 
управління ним

На нашу думку, найбільш перспективним для 
підприємства в сучасних умовах господарювання 
є впровадження стратегічної системи управління 
ризиками. Це зумовлено декількома причинами: 

1) Усі види ризиків тісно взаємопов’язані, вплив 
на один із них може спричинити коливання іншо-
го чи навіть їх комплексу, тобто ризики, що ви-
никають в одних підрозділах, можуть спричинити 
втрати в інших структурних ланках, тому управ-
ління ризиками потребує системного підходу. 

2) Проблема управління ризиком, подолання 
невизначеності постійно актуальна в будь-якому 
секторі економіки. Кожний економічний суб’єкт на 
всіх рівнях стикається з неординарними ситуація-
ми, незапланованими або непередбаченими обста-
винами, на котрі необхідно адекватно реагувати. 
І саме комплексна сиcтема управління ризиками 
дозволяє керівництву приймати правильні, науко-
во обґрунтовані управлінські рішення [3, с. 152].

В якості практичних рекомендацій щодо впро-
вадження СУР на суднобудівному підприємстві 
можна запропонувати:

1) впровадити посаду ризик-менеджера. Оскіль-
ки ризик-менеджер – професія молода, отримати 
її можна лише в парі провідних фінансово-еконо-
мічних вузів. Тому в ризик-менеджери часто йдуть 
люди з іншою освітою, зазвичай економічною і тех-
нічною. Це обумовлюється тим, що до цієї професії 
звичайно пред’являються високі вимоги. Ризик-ме-
неджер повинен розбиратися не тільки в управ-
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лінні ризиками як такому, а й в економіці (мікро- і 
макро-), банківській справі, ринку цінних паперів, 
бухгалтерський обліку [7, c. 64]. Окрім цього, ри-
зик-менеджер суднобудівного підприємства має 
розумітися у організації суднобудівного виробни-
цтва та у багатьох технічних питаннях. Ризик-ме-
неджер також має проводити інформаційну роботу 
з кожним співробітником щодо посилення інфор-
мованості о можливих ризиках підприємствах та о 
заходах з їх попередження і мінімізації.

2) створити комітет з управління ризиками, 
до якого мають входити головний економіст, го-
ловний бухгалтер, головний інженер, заступник 
директора з адміністративних та соціальних пи-
тань, а також керівники відповідних виробничих і 
функціональних підрозділів. Члени даного коміте-
ту несуть відповідальність за ризики тієї сфери, у 
якій вони є професіоналами та можуть надавати 
експертний висновок. Ризик-менеджер несе від-
повідальність за розробку плану управління ри-
зиками, координує роботу комітета управління 
ризиками та відповідає за збереження інформації 
у заздалегідь встановленому форматі

Ризик-менеджер – це спеціаліст, який пови-
нен мати не тільки професійні здібності, але й 
наступні риси та індивідуально-психологічні осо-
бливості, які представлені в табл. 2.

Узагальнену схему управління ризиками суд-
нобудівного підприємства, на нашу думку, можна 
представити так: суб’єкт управління (ризик-ме-
неджер, комітет з управління ризиками) здійснює 

керуючий вплив на обєкт управління (сукупність 
ризиків суднобудівного підприємства) з метою по-
передження і мінімізації ризиків. При цьому ри-
зик-менеджер та керівництво підприємства мають 
керуватися інформацією, що поступає з зовніш-
нього і внутрішнього середовища; цілями і завдан-
нями управління ризиками та допустимим для 
підприємства рівнем ризику. Потім за результата-
ми управління проводиться моніторинг і діагнос-
тика, чи відповідає управління критеріям ефетив-
ності, тобто поставленим цілям і завданням СУР, 
зокрема допустимому рівню ризиків. Якщо ні, 
управління ризиками неефективне і потребує ко-
ректив. Для цього коректуються завдання управ-
ління ризиками і приймаються відповідні заходи. 
Управління ризиками підприємства вважається 
ефективним при відповідності поставленим цілям 
і завданням УР та допустимому рівню ризиків. 

Про ефективність впровадження системи 
управління ризиками на підприємстві вказують 
такі ключові фактори:

1. інтеграція оцінки ризиків у стратегічні й 
оперативні процеси. Оскільки процес управління 
ризиками стає невід’ємною частиною оператив-
ного управління, менеджери стають обачнішими, 
приймаючи управлінські рішення;

2. упровадження ефективнішої аналітич-
ної техніки та техніки раннього попередження. 
Виявлення ризиків на рівні бізнес-процесів при-
водить до прийняття більш зважених управлін-
ських рішень;

Таблиця 2
Основні риси ризик-менеджера [7, с. 64]

загальні риси індивідуально-психологічні особливості
хороші організаторські здібності зорово-моторна координація

комунікабельність точність сприйняття навколишнього середовища
гнучкість у конфліктних ситуаціях оперативна та довготривала пам’ять
вміння відстоювати свою точку зору 

і переконувати людей, зокрема, замовників стійкість та концентрація уваги

внутрішню дисципліна, яка є основою зовнішньої гнучкість аналітичного мислення
здатність швидко шукати, аналізувати 

та систематизувати інформацію, орієнтуватися в галузі, 
приймати індивідуальні і групові рішення

вольова регуляція психічних процесів

обізнаність у специфіці сфери діяльності компанії 
та ринкових ситуацій цієї сфери

Таблиця 3
Комплексний підхід щодо управління ризиками суднобудівних підприємств

Управління ризиками 
на рівні робочого місця

Управління ризиками 
на рівні підприємства

Управління ризиками 
на рівні держави

Суб’єкти управління ризиками суднобудівних підприємств

Підсистема управління ризиками 
на рівні робочого місця

Підсистема управління ризиками 
суднобудівного підприємства

Органи влади, асоціації 
суднобудівних підприємств, 

профільні міністерства
Об’єкти управління ризиками суднобудівних підприємств

Сукупність ризиків суднобудівного підприємства
Завдання управління ризиками суднобудівних підприємств

1. Виконання інструкцій із запо-
бігання ризикам, що виникають на 
рівні робочого місця;
2. Надання інформації про настання 
ризикових подій.

1. Організація системи управління 
ризиками на рівні підприємства;
2. Забезпечення стабільного та ефек-
тивного функціонування суднобудів-
ного підприємства;
3. Забезпечення конкурентоспромож-
ності суднобудівного підприємства на 
вітчизняному і світовому ринках.

1. Посилення конкуретноспромож-
ності суднобудівних підприємств на 
зовнішньому ринку;
2. Удосконалення системи державно-
го регулювання суднобудівної галузі;
3. Забезпечення державної під-
тримки та послідовне виконання 
прийнятої програми розвитку суд-
нобудівної галузі.
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3. поліпшення у вимірюванні та моніторингу 
конкретних ризиків. Підготовка звітів про клю-
чові ризики дозволить обмінюватися знаннями 
за різними аспектами системи управління ри-
зиками;

4. зменшення кількості негативних подій по-
рівняно з середнім показником по галузі;

5. зниження витрат на залучення капіталу 
[3, c. 156].

Зі специфіки вітчизняного суднобудуван-
ня витікає необхідність комплексного підхо-
ду щодо управління ризиками, який полягає 
у прийнятті відповідних заходів з мінімізації і 
попередження ризиків на рівні робочого місця, 
на рівні підприємства в цілому та на держав-
ному рівні. Адже знизити досить деякі вагомі 
ризики суднобудівних підприємств можно тіль-

ки на рівні держави. Загальну характеристику 
комплексного підходу представлено у таблиці 3.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
необхідною умовою ефективної діяльності підпри-
ємства, зокрема суднобудівного, має стати впрова-
дження системи управління ризиками. У зарубіж-
них країнах управління ризиками вже давно стало 
невід’ємною складовою системи управління підпри-
ємством у цілому, так як саме ґрунтовний аналіз, 
проведення ідентифікації, оцінки та подальшого ко-
ригування ступеня ризику необхідні для прийняття 
стратегічних, інноваційних, інвестиційних рішень. 
До того ж, для ефективного управління ризиками 
суднобудівних підприємств необхідно додержува-
тись комплексного підходу, тобто управляти ризи-
ками суднобудівних підприємств на рівні робочого 
місця, на рівні підприємства та на рівні держави.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МАКРОУРОВНЯ: 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОМИНАНТА В ПОСТСОВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Качество и динамика конкурентных действий макрорегионов исследуются с точки зрения особенностей культурно-
цивилизационных миров. В контексте развития постнеклассической методологии экономических наук базовые цен-
ностно-смысловые комплексы изучаются как основа для их самонастройки и конкурентных особенностей. В каче-
стве их актуальных организационных структур рассматривается историческая последовательность Сверхпроектов, 
а особенности реализации их в постсовременных условиях связываются, в частности, с усилением роли информации 
в стимулировании желательных трансформаций. Задачи повышения эффективности подготовки и осуществления из-
менений становятся основой для освещения значения ценностно-смысловые комплексов в создании управленческих 
композиций на основе мягкой силы, непрямых действий и т.п.
Ключевые слова: культурно-цивилизационный мир, ценностно-смысловой комплекс, Сверхпроект, стимулирование, 
информационное влияние.

Постановка проблемы. Одна из ярких особен-
ностей постсовременности – активное участие 
разнорегиональных уровней и их акторов в раз-
мывании государственной субъектности. При 
этом многие из процессов, происходящих на раз-
личных ярусах экономики, являются тесно свя-
занными друг с другом, а глобальный их харак-
тер позволяет присваивать в привилегированных 
анклавах существенную часть преимуществ эпо-
хи, тогда как на долю других часто достаются 
негативные последствия и риски трансформаций. 
Соответственно, чем дальше уходят в своём раз-
витии лидеры, тем в большей мере они заинте-
ресованы в фиксации и регионов промышленного 
настоящего, и рудиментов аграрного прошлого, 
а то и резерваций специфических укладов.

Анализ публикаций. Методологические и те-
оретические основания статьи составили труды 
представителей научных школ, осуществляю-
щих аналитический поиск в сфере, во-первых, 
специфики взаимоотношения регионов разного 
уровня (прежде всего, западных и не-западных 
стран), во-вторых, отличительных особенностей 
постсовременности, в-третьих информационных 
ресурсов конкуренции. Развитие постнекласси-
ческой методологии экономических наук приме-
нительно к избранной теме предполагает сегодня, 
в первую очередь, продуктивный синтез знаний, 
полученных от применения политико-экономи-
ческих подходов, школ экономикс и историче-
ской экономической теории. Качество использу-
емого инструментального и методологического 
обеспечения процессов моделирования и управ-
ления испытывается на излом радикальностью 
экономических трансформаций и уровнем встав-
ших задач. Вместе с тем, недостаточная глубина 
первичных абстракций может повлечь за собой 
сужение получаемых в процессе восхождения от 
абстрактного к конкретному как теоретических, 
так и практических рекомендаций. Основою ре-
гулярного получения непредусмотренных (от-
личных от декларируемых) результатов может 
быть не только своекорыстность, расхождение 
интересов коренных народных и элитных групп, 
но и неумение осуществлять стратегическое 
управление на основе постсовременного диапазо-

на инструментария футуродиагностики социаль-
но-экономических процессов, конвертируемого 
в факторы хозяйственной власти [1-5].

Формулировка исследовательской задачи. Та-
ким образом, цель статьи – характеристика диа-
пазона отличий и возможностей информационной 
сферы как лидирующего при постсовременности 
направления межрегиональной конкуренции. 

Изложение основного материала. Состояние 
и динамика межрегионального взаимодействия 
складывается в пересечении возможностей, пре-
доставляемых отношениями партнёрства (коопе-
рации) и конкуренции (состязания). Локализация, 
самоосознание, жизнедеятельность и развитие ма-
крорегионов происходит в формах культурно-ци-
вилизационных миров. Соответственно, осущест-
вление продуктивной настройки хозяйственного 
механизма предполагает повышения внимания к 
сформированным социокультурным традициям, 
развитию вокруг них и на их основе культурно-
цивилизационных миров. Общество нельзя за-
ставить кардинально измениться. Такие попытки 
ведут к повышению непроизводительных рас-
ходов ресурсов (включая человеческий ресурс). 
Результаты таких попыток оказываются неэф-
фективными и часто отменяются в ходе дальней-
ших общественных трансформаций. Органичное 
развитие общества связано с доминированием 
в его социальном капитале черт интеграции, а не 
разобщённости – и на основании согласования, 
а не подчинения интересов разнообразных обще-
ственных групп. Для аккумулирования и подъёма 
социального капитала задача общества состоит 
в выращивании структур, форм, которые обеспе-
чивают прогрессивные изменения вокруг базовых 
ценностно-смысловых комплексов общества, его 
моральных устоев, традиций и обычаев [6-9]. 

Другими словами, остовом не только полити-
ческих конструкций, но и форм социально-эконо-
мического развития культурно-цивилизационного 
мира являются его базовые ценностно-смысло-
вые комплексы, впитывающие особенности как 
коллективного бессознательного, так и обще-
ственного сознания [10-12]. Ценности – элемен-
тарная единица человеческой материальной и 
духовной культуры, богатства цивилизации и цен-
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тральный феномен ценностной ситуации. Цен-
ностная ситуация включает в себя предмет-
ные ценности (ценностные характеристики 
предмета), ценностные представления (ценност-
ное сознание), процессы полагания ценностей- 
идеалов и норм-требований при создании концеп-
ции поведения и регулирования деятельности це-
лями или нормативами, ценностные ориентации, 
которые могут и не осознаваться, а также оценку 
(взаимооценку). Причем каждый из этих феноме-
нов сам по себе не только не создаёт ценность, но 
и может существенно отличаться от неё. Ценности 
фиксируют значимость объекта в отличие от фак-
та его существования, оставаясь – как родовые 
силы – внешними по отношению к сознанию каж-
дого отдельного человека. Проблема ценностей – 
это проблема социального инобытия, рефлексии 
в иное, идеальной представленности социально-
го в предметном мире. Предмет как ценностная 
предметность – инобытиё субъекта, оценивающе-
го в нём свою и других представленность. В ре-
зультате объективная значимость и субъективная 
оценка значимости могут расходиться очень за-
метно. Ценности поэтому не сводимы к объектам, 
субъектам или их свойствам, а возникают как ре-
зультат объективации субъекта (или субъектива-
ции объекта). Устойчивые оценки человечеством 
действительности фиксируются в форме ценност-
ных стандартов, которыми выступают разнообраз-
ные нормы, нормативы, идеалы, традиции. Тип 
культуры и тип богатства – два наиболее общих 
выражения ценностного бытия общества. В свою 
очередь, есть два мощных приоритета обществен-
ного развития и достопримечательности показа-
тели прогресса. Первый приоритет – это жизнь 
человека, её качество (прежде всего, обеспечение 
совокупности прав) и продолжительность. Второй 
приоритет – это достижения цивилизации, ове-
ществлённые в результатах материального и ду-
ховного производства, совокупное социальное на-
следие ойкумены, её культурно-цивилизационных 
миров, наполняющих социокультурной конкрети-
кой макрорегионы. 

Создание и распространение ценностных ха-
рактеристик непосредственно связано с полноцен-
ностью мышления, развёртыванием его всеобщих 
форм, реальностью пластов идеального. Смыслы 
жизнедеятельности: человеческой и культурно-
цивилизационных миров – определяют направлен-
ность, темпы, формы и очередность эндогенных 
трансформаций их конкретных характеристик, 
но сами проявляют себя как сторона ценностно-
го восприятия населением макрорегионов окру-
жающего мира. Ценностно-смысловые комплек-
сы – духовно-нравственные и мировоззренческие 
структуры, включающие в себя социальные эле-
менты как кросскультурные, так и специфические 
для каждого конкретного культурно-цивилизаци-
онного мира; содержание которых тесно связано с 
особенностями ценностных иерархий при реали-
зации ценностных коррелятов в системе оценки. 
Ценностно-смысловые комплексы формируются 
и реализуются на двух основных уровнях: ми-
ровоззренческом и функциональном, – соответ-
ственно, в подсистемах ценностно-мировоззрен-
ческих и ценностно-функциональных комплексов, 
которые отражают, по преимуществу, идеально-

духовные и реально-бытовые срезы бытия. Тем 
самым общество обеспечивается своеобразными 
социокультурными «осями координат». При этом 
не просто создаются основания, точки конденса-
ции роста общественности и гражданственности, 
но формируются социально значимые мотивации 
действий/бездействия, конечный вектор транс-
формаций, активизация производительных сил 
общества, структурируется и упорядочивается 
социальный хаос. Разумеется, условное преоб-
ладание какого-либо из культурно-цивилизаци-
онных миров в определённый момент вовсе не 
означает его большей потенциальной ценности 
для развития всей ойкумены, как и павшие в по-
литико-экономической конкуренции зачастую 
таили спасительные для человечества возможно-
сти. Пространство ойкумены покрыто культурно-
цивилизационными мирами не равномерно. Есть 
зоны различной плотности, ядра и полуперифе-
рии/периферии, переходные, диффузные и т.п. 
При этом культурно-цивилизационные миры про-
живают жизненные циклы отнюдь не синхронно.

При доминировании в базовых ценностно-
смысловых комплексах близости в мировоспри-
ятии создаются основания для комплиментарно-
сти, проявляющейся в доминанте сотрудничестве 
и кооперации. Одновременно развитие основан-
ных на определённых архетипах конкретных цен-
ностно-смысловых комплексов приводит к фор-
мированию социокультурной традиции, входящей 
в разнообразные и изменчивые сочетания с прочи-
ми в структуре социокультурного капитала. При 
их качественных различиях (даже при условии 
продуктивности самих по себе) говорят о химе-
ричности социокультурного пространства диало-
га, а сам механизм воздействия пытаются опи-
сать в понятиях информационных вирусов и т.п. 
Внешнее же взаимодействие разнокачественных 
структур, основанное на выведении их внутрен-
него противоречия в поверхностные слои отно-
шений и трансформации его из разрушительного 
в движущее и продуктивное часто осуществляет-
ся при помощи механизма разнообразных ирра-
ционально-превращённых форм.

Актуальная, изменчивая и гибкая организа-
ционная структура ценностно-смысловых ком-
плексов фиксируется посредством исторической 
последовательности Сверхпроектов культурно-
цивилизационного мира (его Мегапроектов), со-
средотачивающих в себе сущность их порывов 
исторического творчества [13-16]. Причём имен-
но ценностно-смысловые комплексы культурно-
цивилизационных миров, переходя в матрицы 
ментальных кодов народов, влияют на состояние 
и вектор трансформаций эмоционального интел-
лекта общества, предопределяют обществен-
ные предпочтения, поведение и исторический 
выбор. Соответственно, на их основе появляет-
ся возможность как уточнить модель развития 
так и выстроить более органичное представле-
ние о желаемом. Вместе с тем, например, за счет 
использования формируемых вокруг ценност-
но-смысловых комплексов мифо-символических 
конструкций, удается эмоционально окрашивать 
интерпретации происходящего, предвосхищать 
выбор, обходя существующие самозапреты и 
интеллектуальные ограничения. При этом обще-
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ственно значимые результаты осуществления 
аксиологического и праксеологического освое-
ния окружающей действительности фиксируют-
ся в исторических характеристиках ценностей 
и стоимостей. Практически активное отношение 
человека к миру осуществляется посредством 
общественно исторических форм материально-
го и духовного производства. Ценности по своей 
природе как раз и являются личностным срезом 
общественного сознания, раскрываясь через по-
знание идеального, духовного, общекультурного. 
Вне стержня ценностно-смысловых комплек-
сов пространство культурно-цивилизационного 
мира оказывается перед угрозой рассыпания на 
островки духовного и материального производ-
ства, отдельные фактории и обособленные узлы, 
отказа от собственной исторической судьбы и 
превращения в строительный материал глобаль-
ных конкурентов, утраты субъектных свойств и 
падения на уровень объекта внешнего манипу-
лирования, а соответствующие государственные 
образования – участи лимитрофов. Создание 
и распространение ценностных характери-
стик непосредственно связано с полноценно-
стью мышления, развёртыванием его всеобщих 
форм, реализацией в социокультурной жизни 
пластов идеального. Аксиологическая функция 
сознания участвует в выработке общественных 
норм и традиций, не только осуществляющих 
важнейшую регулятивную миссию, но и обеспе-
чивающих сохранение, воспроизводство и раз-
витие культурно-цивилизационных миров. При-
чём если утилитарно-прагматические ценности 
производны от способа производства непосред-
ственно либо через структуры потребностей, то 
абсолютные ценности, ценности-идеалы вли-
яют на производство как первичные. Для них 
достойными могут быть признаны лишь сугубо 
личностные, соответствующие общественно-не-
обходимым уникальным особенностям каждого 
и потому находящиеся вне конкурса цели (ко-
торые формируют определяющие особенности 
культурно-цивилизационного мира).

Под влиянием череды Сверхпроектов куль-
турно-цивилизационные миры по-разному соот-
носятся с государственным делением, инициируя 
усиление роли разноуровневых регионов, в част-
ности, – из комплиментарных культурно-циви-
лизационные миров – мега-, крупных образо-
ваний – макро-, внутри стран – микрорегионов, 
также как фундаментальные интересы их раз-
вития не обязательно трансформируются правя-
щими кругами во внутренний и внешний курс 
государства. Существенное расхождение того и 
другого, закладывание антагонизма между госу-
дарствообразующими ядрами на разных этапах 
жизненного цикла культурно-цивилизационные 
миры, фиксируемое в появлении «химерично-
сти», «кентавричности», «двух наций» и т.п., – 
может вести в горизонтальной плоскости к рас-
колу государственных образований, переходу 
на конфедеративные основы взаимодействия, бо-
лее / менее уничтожительной борьбе за господ-
ство и вытеснению проигравших, в плоскости же 
вертикальной усиливая раскол между правящи-
ми и работающими; а также – ослабляя и пози-
ции во внешней конкурентной борьбе. 

В этих условиях особенности постсовременно-
сти не только крайне разнообразят возможности 
информационных ресурсов межрегиональных 
конкурентных действий, но и, зачастую, обеспе-
чивают их безальтернативность [17-23]. Вместе 
с тем, экономическая конкуренция втягивает в 
себя все виды международных экономических 
отношений, подчиняя своим задачам как соб-
ственно экономические, так и внеэкономические 
ресурсы. На первый план выходит состязание в 
получение доступа к ресурсам жизнеобеспече-
ния развития и технологиям их использования 
в экономике культурно-цивилизационных миров, 
включая контроль за миграцией экономически 
активного населения (особенно – носителей ин-
теллектуально-творческого потенциала, прежде 
всего, учёных, изобретателей, одарённых сту-
дентов), качеством и доступностью образования, 
трансфертом инноваций и проч. Вместе с тем 
глобализация расширила возможность, живя на 
одной территории, обслуживать своей деятель-
ностью интересы иной. 

Соответственно, условия сконцентрированных 
трансформаций соединяют в себе необходимость 
осуществления конкурентных действий с учё-
том дерева целей, ограничений, возможностей 
и опасностей как завершающейся, так и насту-
пающей эпохи, что находит отражение на уров-
нях стратегии, тактики и оператики. При этом 
возможности существуют только для тех, кто 
в состоянии (имеет адекватные качества и усло-
вия) их выделить и воспользоваться ими. Опти-
мизация стратегии дальнейшего развития стра-
ны, коррекция внешнего и внутреннего курса 
следуют, прежде всего, из представлений об от-
ечественном выборе своей перспективной ниши 
и конкурентоспособной в мире жёсткой «гипер-
конкуренции» ресурсно-методологических баз, 
ниш и моделей развития.

Совокупность регуляторных методов вклю-
чает как прямые (директивного управления), 
так и косвенные (стимулирующие, вызывающие 
заинтересованность). Направленность регуля-
торных методов существенно зависит от пред-
ставлений об эпохе, фазе цикла хозяйственной 
конъюнктуры, возможностях и ограничениях 
антикризисного регулирования [24-26]. Их су-
щественная часть проистекает из особенностей 
информационной эры, сопряжённой с повышени-
ем значения экономики знаний и деятельности 
когнитариата. Какие-то ресурсно-методологи-
ческие зоны закрылись, будучи исчерпанными, 
иные перестали быть определяющими. Это резко 
ограничивает продуктивность попыток воспро-
извести мировой опыт прошлых модернизаций, 
воспользоваться калькой со своих прежних ин-
новаций: иное время, другие факторы и состав-
ляющие успеха. 

Повышение эффективности информационных 
воздействий в направлении применения методик 
гибкой власти, мягкой силы, непрямых действий 
и проч. закономерно усиливает внимание к по-
тенциалу значения ценностно-смысловых ком-
плексов в подготовке и осуществлении транс-
формаций [27-31]. Формирование определяющих 
специфику разноуровневой конкуренции про-
цессов при этом интегрирует глобальные и (пре-
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жде всего, макро-, мезо-, микро-) региональные 
особенности, учёт которых абсолютно необхо-
дим для опоры на базовые ценностно-смысловые 
комплексы, традиции и уклады, а также позво-
ляет в рамках гибких управленческих компози-
ций использовать преимущества и возможности 
различных механизмов народовластия [32-38]. 
Полиструктура мирохозяйственных связей, ос-
нованная на выработанных и взаимоприемле-
мых нормативах отношений, а вовсе не блок из 
идентичных атомов-элементов, определяет вид 
постмодерной действительности. При этом ни 
одна система ценностей в моделях организации 
жизнедеятельности и развития культурно-циви-
лизационных миров постмодерна уже не может 
рассматриваться как единственно возможная 
для человечества. Исчезает понятие перифе-
рийной культуры: они равноценны и равноправ-
ны. Нет принуждения, и никто никому ничем не 
обязан. В этом контексте и само понятие разви-
тия нуждается в обновлении: кроме стабильного 
и сбалансированного роста, оно должно ориен-
тироваться на такие максимы как солидарность, 
свобода выбора, убеждений и слова, терпимость. 
Вместе с тем, эпоха постсовременности взыскует 
полилога, однако же и усиливает угрозы обрыва 
в контмодерн из-за некачественного социального 
управления. Выход за границы «коридора сво-
боды» может обернуться не только прорывом к 
позитивным постиндустриальным перспективам, 
но и возвращением к социальному каннибализму 
и дикости. Параллельно усложняется и созвуч-
ное эпохе прочтение мультикультурализма – с 
открываемыми им возможностями и опасно-
стями – которое связывает их с равноноправ-
ным взаимодействием и взаимной терпимо-
стью, заключающиеся в защите существования 
и коэволюции разнообразных культур при их 
взаимообогащении и развитии на принципах, 
признаваемых справедливыми. 

При этом необходимость нового Сверхпро-
екта развития накладывается сегодня на не-
решённость задач и классического модерна, 
сосуществование хозяйственных укладов, бази-
рующихся на культуре традиционной, модерной 
и постмодерной, обществе аграрном, индустри-
альном и постиндустриальном, включающем 
канву и логику азиатского способа производства, 
настоянного на всеобщей частной собственности, 
что влечет применение понятий постнедомодер-
на или квазипостмодерна и широкое регулятив-
ное использование ряда иррационально-пре-
вращённых форм. При учёте же лишь наиболее 
очевидных регуляторно-управленческих свя-
зей и механизмов (например, монетарных) из 
виду упускается широчайший спектр реакций 
общества как социально-политической и социо-
культурной целостности. Вместе с тем, сегодня 
форсированная постмодернизация инверсионно 
включает в себя «в снятом виде» элементы клас-
сической вестернизации, однако же, отнюдь не 
сводится к ним. 

Трансформация условий осуществления кон-
куренции приводит к тому, что при создании и 
реализации управленческих композиций с ис-
пользованием методологий мягкой силы, непря-
мых действий, гибкой власти именно опора на 

ценностно-смысловые комплексы повышает дей-
ственность стратегического дизайна и позволяет 
достигать реализации разнообразных поставлен-
ных задач, используя вкупе как рациональные, 
так и иррациональные средства, преодолевая как 
многие интеллектуальные ловушки неоколониа-
лизма и патернализма, критичности и скепти-
цизма, так и моду на мистицизм и агностицизм, 
преобразовывая формы культурных традиций 
народа в общественно значимые социальные ин-
новации. Отказ же от своих стратегий обрекает 
на утрату субъектности и превращение в объект 
стратегий чужих, следовательно, на отчуждение 
от собственных смыслов и ценностей и внешнюю 
эксплуатацию. Вместе с тем, важно не пытаться 
навязывать своё, а делать его привлекательным, 
используя чужое для защиты своих интересов. 

Возможности рационально спланированных 
и хорошо управляемых воздействий всегда ло-
кальны. Однако, руководитель отнюдь не бесси-
лен, если в состоянии опереться при принятии 
управленческого решения на логику анализа, 
прогноза, характеристики возможностей и огра-
ничений эффективных конструктивных воз-
действий. Государственная стратегия способна 
усиливать полезные и локализовать вредные 
динамики, поддерживать вектор прогрессивных 
трансформаций, повышать уровень доверия в 
обществе, обеспечивать продуктивный базис 
консолидации, формировать ориентиры измене-
ний, влиять на условия прохождение процессов 
управляемых, самоуправляемых и неуправляе-
мых, оптимизировать ограничения.

Вместе с тем, надо учитывать соотношение 
актуальных (более гибких, подвижных) и фун-
даментальных слоёв социально-экономических 
отношений, характеристики и возможности воз-
действия на которые различны. При этом для 
обеспечения прогрессивных структурных и ин-
ституциональных изменений необходимо забо-
титься о качестве стратегического, тактического 
и оперативного дизайна страны, базировании его 
отнюдь не на шароварщине далекого прошлого, 
не на буколическом воспевании сельской идил-
лии, а на атрибутике XXI века – научно-обра-
зовательных кластерах, требующих регулятор-
ного подтверждения соответствующего уровня 
мотивирования персонала. Для этого необходи-
мо опираться на широкое привлечение заинте-
ресованных в результатах их профессиональ-
но-образовательной подготовки представителей 
различных слоёв общества. Соответственно, на 
передний план выходят задачи налаживания 
эффективных контактов с «большим обществом» 
по вовлечению в реализацию этих подходов для 
реализации постсовременного Сверхпроекта 
жизнеустройства и развития своего культурно-
цивилизационного мира. При этом в процессе 
социогенеза под воздействием структурирую-
щего, регулятивного и унормирующего значения 
основного общественного Сверхпроекта проис-
ходит не только трансформация роли элементов 
и целостности ценностно-смысловых комплек-
сов, но и их обогащение. Так, безотлагательное 
требование развёртывания начал свободы и 
плюральности, свойственное постсовременно-
сти, входит в число приобретений человечества 
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в его развитии. Вместе с тем, из каждого вида 
модели (традиционной, модерной, постмодерной) 
развития конкретный культурно-цивилизацион-
ный мир может получить свою конкретику со-
ответственно как глубинным пластам своих цен-
ностно-смысловых комплексов, так и динамике 
трансформации. Обеспечение растущего поля 
доминирования гуманизма, толерантности, по-
литкорректности, права человека на собственное 
мнение, свободу слова и т.п. выступает насущной 
задачей стабильного развития.

Для постсовременности характерно, что после 
этапов внетекстового, текста усного и письмен-
ного текста, газетного сообщения и телевидения 
в осуществлении направленных информацион-
ных влияний усиливается роль смайликовых 
форм передач состояния и отношения с исполь-
зованием Интернета (открытое управление кото-
рым происходит, например, в ходе распределе-
ния доменных имен высшего уровня, регуляции 
размещения в нём информации и возможностей 
доступа к ней. Соответственно, постсовремен-
ный процесс информатизации общества, связан-
ный с развитием информационных технологий, 
резко увеличивает потоки социально-политиче-
ской информации, циркулирующей в обществе, 
во многом расширяет её качество и роль. Вместе 
с тем, переструктурирование культурно-циви-
лизационного пространства и усиление давле-
ния глобальных информационных потоков за-
ставляет в гораздо большей степени заботиться 
о сохранности ключевой для структур развития 
информации, и предохраняться от информации 
вирусной: как известно, основой разрушения мо-
жет стать не только лишение своего, но и навя-
зывание чуждого, враждебного. 

Основным отличием обычного состояния кон-
куренции культурно-цивилизационных миров 
от сетевого / сетецентрического противоборства 
является условие, что если в первом случае ос-
новной зоной конфликта становится физическое 
пространство (что и позволяет описывать борьбу 
в терминах классической геополитики), то уже 
«холодная война» велась в рамках преимуще-
ственно информационного пространства, сегод-
няшнее же когнитивная конкуренция направлена 
на вовлечение в виртуальное пространство, под-
мены собственных ценностно-смысловых ком-
плексов, мировоззренческих подходов и мораль-
ных устоев, навязывание своей шкалы оценок и 
особенностей восприятия. Причём рассеянность 
знаний и асимметричность воздействия информа-
ционного простора может быть использована для 
стимулирования желательных изменений как на 
индивидуальном, так и на социальном уровне, а 
особенностью т.н. информационной эры является 
ее все более активная роль в социетальном мас-
штабе. Возможности развёртывания историческо-
го процесса при этом включают процессы про-
гнозируемые и непрогнозируемые, стихийные и 
целенаправленные, уникальные и закономерные, 
неуправляемые, самоуправляемые и управляе-
мые, циклично-волнообразные и необратимо-по-
ступательные (как прогрессивные, так и регрес-
сивные). И задачи реформирования не в том, как 
«ликвидировать отставание», а в том, как «сохра-
нить и нарастить преимущества», сконцентриро-

вать ресурсы и осуществить манёвр ими в целях 
безопасности и развития культурно-цивилизаци-
онного мира. Адекватное эпохе прочтение мульти-
культурализма и культурно-социальной интегра-
ции различных этнических и культурных групп 
представляет их аспектами равноправного взаи-
модействия и взаимной терпимости, заключаю-
щиеся в защите сосуществования и коэволюции 
разнообразных культур при их проникновении, 
обогащении и развитии на принципах и ценно-
стях, признаваемых в данном культурно-цивили-
зационном мире справедливыми. Для успешного 
же проведения своей очередной модернизации 
и эффективного использования механизмов сти-
мулирования желательных трансформаций, реги-
он должен культивировать механизмы не «обя-
зывать», «заставлять», «администрировать», а 
«увлекать», «заинтересовывать», «мотивировать», 
что предполагает действенную опору на свои ба-
зовые ценностно-смысловые комплексы. Соот-
ветственно, характер созданной информационной 
инфраструктуры позволяет обеспечивать опредё-
ленное качество социокультурного поля общества, 
формируя вектор эмоционально-психологической, 
духовно-волевой и интеллектуальной атмосферы 
общества как на индивидуальном, так и на соци-
альном уровнях.

Для этих целей используют, прежде всего, 
практики форсайта и ивент-анализа, SWOT 
(strengths, weaknesses/limitations, opportunities, 
threats) – сильные стороны, слабые сторо-
ны/ограничения, возможности и угрозы, 
TAIDA (tracking, analysing, imaging, deciding, 
acting) – наблюдение, анализ, создание обра-
за, принятие решения, действие; статичные и 
динамичные модели»; трендовые и имитацион-
ные подходы; организационно-управленческие 
стратегии и требования полилога, консульта-
ции или регистрации; факторные и кластерные 
методы развития, etc. Крайне важно при этом 
придерживаться многовариантности и альтер-
нативности, целостности, последовательно-
сти и непрерывности, синергетичности, учёта 
уровня морально-волевых качеств, сочетания 
рыночных и внерыночных начал, духовного и 
материального аспектов, социальных и индиви-
дуальных пластов, цикличности и поступатель-
ности, прогресса и регресса, форм отчуждения 
и творчества. Таким образом, можно повышать 
достоверность, точность и обоснованность ре-
зультатов не только анализа и прогнозиро-
вания, но также подготовки и осуществления 
конструктивного воздействия.

Выводы из проведенного исследования. По-
вышение эффективности участия в межрегио-
нальной конкуренции требует адекватного эпохе 
информационного обеспечения, в частности пост-
модернизации информационной инфраструкту-
ры, обновления институциональной базы и со-
ответствующих структурных трансформаций. 
Соответственно, для обеспечения прогрессив-
ных структурных изменений необходимо забо-
титься о качестве стратегического, тактического 
и оперативного дизайна страны, базирующихся 
совсем не на шароварщине далекого прошлого, 
не на воспевании буколической архаики, а на 
атрибутике XXI века – научно-образовательных 
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кластерах, требующих регуляторного подтверж-
дения соответствующего уровня мотивирования 
персонала. Для этого необходимо опираться на 
широкое привлечение заинтересованных в ре-
зультатах их профессионально-образователь-
ной подготовки представителей различных слоёв 
общества. При этом на передний план выходят 
задачи налаживания эффективных контактов с 
«большим обществом» по вовлечению в реали-
зацию этих подходов для реализации постсовре-
менного Сверхпроекта жизнеустройства и раз-

вития своего культурно-цивилизационного мира, 
использования для этого перспективных средств 
стратегического планирования, управления и 
конкурентных межрегиональных действий. 

Повышение эффективности последующих 
научных разведок исследования в информаци-
онной сфере межрегионального взаимодействия 
предполагает детализацию изучения как на-
правлений конкурентных ресурсов и методоло-
гии, так и постсовременной динамики межреги-
онального обмена.

Литература:
1. Лист Ф. Национальная система политической экономии / Фридрих Лист [web – resource]: http: //www. royallib.com/ 

...fridrih/natsionalnaya_sistema_politicheskoy_ekonomii.html. 
2. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. / Ф. Бродель. – М.: Прогресс,  

1986-92. Т. 1. – 623 с., Т. 2. – 634 с., Т. 3. – 678 с. 
3. Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с. 
4. Шедяков В. Е. Региональная политика инвестиций и участие в международном разделении труда / В. Е. Шедяков // 

Экономика Украины. – 1993. – № 7. – С. 35-42.
5. Шедяков В. Е. Местный уровень власти и внешняя экономическая деятельность / В. Е. Шедяков // Бизнес Ин-

форм. – 1992. – № 32. – С. 8-9.
6. Hayek F. A. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism / Friedrich A. Hayek. Edited by W. W. Bartley, III. 1988. – 194 p.
7. Popper Karl R. The Logic of the Social Sciences / R. Popper Karl // Search of a Better World. Lectures and Essays 

from Thirty Years. Translated by Bennett Laura J. with additional material by Mew Melitta. Translation revised by 
Popper Karl, Sir, and Mew Melitta. – London: Routledge, 1992. – P. 64-81.

8. Поппеp К. Нищета истоpицизма / К. Поппеp. – М.: Пpогpесс, 1993. – 187 с. 
9. Вазюлин В. А. Логика истории. Вопросы теории и методологии / В. А. Вазюлин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 328 с. 
10. Шедяков В. Е. Ценности как феномен общественного сознания / В. Е. Шедяков // Теоретические проблемы раз-

витого социализма: Тез. Всесоюз. конф. Секция 4. – М., 1984. – С. 27-30.
11. Шедяков В. Е. Ценностно-смысловые комплексы культурно-цивилизационного мира в контексте стратегии под-

готовки и реализации ответов на вызовы времени / В. Е. Шедяков // ВУЗ. ХХI век. – Ч. 1. – 2014. – № 2(45). – 
С. 81-89; Ч. 2. – 2014. – № 3(46). – С. 153-165.

12. Шедяков В. Е. Актуализация ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационного мира как условие 
успешного участия в стратегической конкуренции / В. Е. Шедяков // Государство и общество в современной по-
литике: Сборник статей. Выпуск 1. – Воронеж: Научная книга, 2013. – С. 158-168.

13. Гумилёв Л. Н. Чтобы свеча не погасла / Л. Н. Гумилёв, А. М. Панченко. – Л.: Сов. писатель, 1990. – 128 с. 
14. Ачлей А. Битва глобальных проектов: в 3 ч. / А. Ачлей. – М.: Волант, 2011. Ч. 1. – 240 с. Ч. 2. – 240 с. Ч. 3. – 320 с. 
15. Шедяков В. Є. Формування нового проекту розвитку суспільства та збереження ідентичності народу, його базових 

цінностей / В. Є. Шедяков // Політологічний вісник. – Зб–к наук. праць: На замовлення Політологічного центру 
при КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 54. – C. 221-231.

16. Шедяков В. Є. Боротьба смислів і протистояння стратегій: регіонально-цивілізаційний вимір / В. Є. Шедяков // 
Політичний менеджмент. – 2012. – № 3. – С. 31-42.

17. Шедяков В. Е. К характеристике системных основ регионального и межрегионального информационного взаи-
модействия в контексте мирового исторического процесса / В. Е. Шедяков // Проблемы инновационного разви-
тия территории: междисциплинарный подход: Матер. Всероссийской с междунар. участием науч.-практ. конф. – 
Пермь, 2012. – Ч. 1. – С. 180-203.

18. Шедяков В.Є. Трансформації інформаційних відносин: регіональні відмінності / В. Є. Шедяков // Політологічний 
вісник. – Зб-к наук. праць: На замовлення Політологічного центру при КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 
Вип. 49. – C. 366-375.

19. Шедяков В. Е. Конкурентоспособность макрорегиона и страны в информационную эпоху: историческая перспек-
тива обеспечения общественной безопасности / В. Е. Шедяков // Эффективность функционирования и развития 
региона как социально-экономической системы: финансовые рынки и институты: Матер. Междунар. науч.-практ. 
конф. – Пермь, 2013. – С. 50-68.

20. Шедяков В. Є. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті розвитку бюджетної си-
стеми / В. Є. Шедяков // Економіст. – 2013. – № 7(321). – С. 10-15. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ua-ekonomist.com/3120-nformacyne-zabezpechenost-konkurentospromozhnost-krayini-v-kontekst-rozvitku-
byudzhetnoyi-sistemi.html

21. Шедяков В. Є. Конкурентоспроможність національного проекту економічного розвитку в інформаційну епоху / 
В. Є. Шедяков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 10(53). – C. 16-22.

22. Шедяков В. Є. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному 
поділі праці / В. Є. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 26-35.

23. Шедяков В. Є. Досягнення й утримання конкурентоспроможності в умовах посилення ролі економіки знань / 
В. Є. Шедяков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4(167). – С. 22-29.

24. Шедяков В. Є. Можливості ефективної організації та стимулювання бажаних трансформацій / В. Є. Шедяков // 
Сучасна українська політика. – 2010. – Вип. 19. – С. 327-338.

25. Шедяков В. Є. Стратегічна конкуренція макрорегіонів і стимулювання бажаних трансформацій/ В. Є. Шедяков // 
Віче. – 2012. – № 22 (331). – С. 30-32.

26. Шедяков В. Є. Стимулювання бажаних трансформацій шляхом інформаційних впливів в умовах постсучасності / 
В. Є. Шедяков // Cучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2009. – № 1(4). – С. 65-71.

27. Бурега В. Социально-адекватный менеджмент / В. Бурега. – К.: Академия, 2001. – 272 с. 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ110

4 (07), листопад 2015

28. Гаджиев К. С. Имидж как инструмент культурной гегемонии / К. С. Гаджиев // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. – 2007. – № 12. – С. 3-14. 

29. Гусаковский А. PR как социальный психодизайн / А. Гусаковский // PR менеджер. – 2008. – № 8. – С. 20-25. 
30. Шедяков В. Є. Управління суспільними процесами: методологічні можливості й обмеження / В. Є. Шедяков // 

Соціальна психологія. – 2013. – № 55. – С. 157-165.
31. Серебрякова Г. В. Процесс ценностного управления / Г. В. Серебрякова, И. В. Незамайкин. – М.: Lambert Academic 

Publishing, 2013. – 380 с. 
32. Кургинян С. Все определит сфера смыслов. Какие стратегические задачи должна решить Россия в ближайшие 25 лет / 

С. Кургинян. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=art&auth=10&t
heme=&id=1940.

33. Шедяков В. Е. Стратегия постсовременного взаимодействия: методология и ресурсная база дальнейшего совершен-
ствования / В. Е. Шедяков // Нова парадигма. – 2014. – Вип. 119. – С. 34-52.

34. Шедяков В. Е. Изменение роли, методологии и ресурсных баз научной рефлексии как фактора реализации и ис-
пользования ценностно-смысловых комплексов в информационных обменах стратегического уровня / В. Е. Шедя-
ков // Гілея. – 2015. – Вип. 92(1). – С. 174-183. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua./j-pdf/
gileya_2015_92_44.pdf.

35. Шедяков В. Є. Використання країною діапазону можливостей інформаційної сфери при глобальному переході 
до шостого технологічного укладу / В. Є. Шедяков // Політологічний вісник. – Зб-к наук. праць: На замовлення 
Політологічного центру при КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 50. – C. 128-138.

36. Шедяков В. Е. Социальный уровень информационного влияния как аргумент в стратегической конкуренции куль-
турно-цивилизационных миров / В. Е. Шедяков // Гілея. – 2014. – Вип. 91(12). – С. 249-258

37. Sarrazin T. Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen / T. Sarrazin. – München: Deutsche 
Verlags-Anstalt, 2010. – 463 s. 

38. Porter M. E. Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate social responsibility: 
Toward the moral management of organizational stakeholders / M. E. Porter, M. R. Cramer // Harvard Business 
Review. – 2006. – December. – P. 78-92.

Шедяков Володимир Євгенович
доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук,
незалежний дослідник (м. Київ, Україна)

МІЖРЕГІОНАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ МАКРОРІВНЯ: 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОМІНАНТА У ПОСТСУЧАСНИХ ВІДНОСИНАХ

Анотація
Якість і динаміка конкурентних дій макрорегіонів досліджуються з точки зору особливостей культурно-цивілізаційних 
світів. У контексті розвитку постнекласичної методології економічних наук базові ціннісно-смислові комплекси вив-
чаються як основа для їх самонастроювання і конкурентних особливостей. В якості їх актуальних організаційних 
структур розглядається історична послідовність Надпроектов, а особливості реалізації їх в постсучасних умовах 
зв'язуються, зокрема, з посиленням ролі інформації в стимулюванні бажаних трансформацій. Завдання підвищення 
ефективності підготовки і здійснення змін стають основою для освітлення значення ціннісно-смислові комплексів у 
створенні управлінських композицій на основі м'якої сили, непрямих дій тощо.
Ключові слова: культурно-цивілізаційний світ, ціннісно-смисловий комплекс, Надпроект, стимулювання, інформаційний 
вплив.
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MACRO-LEVEL INTER-REGIONAL COMPETITION: 
INFORMATION DOMINANCE IN POSTMODERN RELATIONS

Summary
From the point of view of cultural and civilizational worlds’ features quality and competitive dynamics of the macro-regions’ 
action are studied. In the context of the development of the postnonclassical methodology of economic sciences fundamental 
value-semantic complexes as the basis for their self-tuning features and competitive are studied. As their current organizational 
structure a historical sequence of Superprojects is considered, and their realising’s peculiarities under the postmodern conditions 
are linked, in particular, with the strengthening of the role of information in stimulating desirable transformation. Tasks 
of improving the efficiency of the preparation and carrying out of changes are the basis to highlight the importance of value-
semantic complex in the creation of management’s compositions based on soft power, indirect actions, etc. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 
ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ У ТОРГІВЛІ ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ 

У цій статті проаналізовано динаміку змін у товарній структурі українського експорту до Республіки Білорусь у розрізі 
основних товарних груп. Обґрунтовано ризики та можливості зростання обсягів торгівлі між Україною та Білоруссю. 
Визначено перспективні напрями збільшення експорту української промислової продукції на ринок Білорусі. Запро-
поновано перспективні проекти двостороннього співробітництва між країнами. 
Ключові слова: Україна, Республіка Білорусь, торговельні відносини, експорт, промислова продукція.

Постановка проблеми. Україна та Республіка 
Білорусь мають значний потенціал двосторонньо-
го співробітництва. Існуюча договірна база, за да-
ними сайту Мінекономрозвитку України, складає 
на сьогодні 205 міжнародних документів і регулює 
широке коло питань двостороннього співробітни-
цтва, включаючи торговельно-економічну, науко-
во-технічну, гуманітарну, правоохоронну та інші 
сфери. Діючі двосторонні угоди створюють полі-
тико-правову основу для зміцнення та активізації 
діалогу між державами в різних сферах україн-
сько-білоруського співробітництва. 

Досить тривалий час відносини України та Рес-
публіки Білорусь були ускладнені різновекторніс-
тю їх зовнішньої політики. Проте, сьогодні, на тлі 
російсько-українського конфлікту, відбувається 
процес формування спільних позицій між держа-
вами, і, особливо, це відмічається у спробах віднов-
лення співпраці в провідних секторах економіки: 
транспортній сфері, промисловому машинобуду-
ванні, агропромисловому комплексі, харчовій про-
мисловості. Створені міжурядові українсько-біло-
руські робочі групи вже проводять двосторонні 
консультації з питань розвитку взаємної торгівлі, 
які є вкрай важливими для відновлення в повному 
масштабі торговельно-економічного співробітни-
цтва та пошуку шляхів для збільшення товарообі-
гу між Україною та Білоруссю.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми, які 
виникають під час формування спільних позицій 
міжурядових робочих груп, давно й ретельно ви-
вчаються й досліджуються провідними науков-
цями з обох країн, серед яких: І. Бураківський, 
В. Власюк, А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Данили-

шин, Д. Демічев, В. Засадко, О. Кирчів, А. Лапши-
на, І. Маковецький, А. Мокій, С. Науменко, О. Со-
скін, М. Флейчук. Саме їхні теоретичні розробки й 
науково-практичні рекомендації стали підґрунтям 
для проведення даного дослідження і спонукали 
авторів до здійснення детального аналізу торгівлі 
промисловими товарами між двома країнами, ви-
вчення конкретних проблем та викликів, з якими 
можуть стикнутися українські експортери у тор-
говельних відносинах із Республікою Білорусь, 
обґрунтування основних ризиків та можливостей 
українського експорту до Білорусі за різними то-
варними групами.

Постановка завдання. Дане дослідження є ак-
туальним з огляду на значну неврегульованість 
питань у взаємній торгівлі з Республікою Біло-
русь на законодавчому рівні та неузгодженість 
у сфері технічного регулювання. Дослідження 
перспектив двостороннього співробітництва між 
країнами також сприятиме пошуку шляхів для 
забезпечення зростання показників взаємної 
торгівлі та їх позитивного впливу на економічний 
розвиток та безпеку обох держав. 

Виклад основного матеріалу. Протягом остан-
ніх п’яти років за показниками обсягів зовніш-
ньоторговельного обороту та експорту Україна 
входила до трійки країн – найбільших зовнішньо-
торговельних партнерів Республіки Білорусь. Та й 
Республіка Білорусь стабільно входить до страте-
гічних зовнішньоторговельних партнерів України. 
Так, у 2014 р. Білорусь займала п’яте місце за об-
сягами зовнішньоторговельного обороту в загаль-
них обсягах зовнішньої торгівлі України (після Ро-
сійської Федерації, Китаю, Німеччини і Польщі). 

© Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І., Гахович Н.Г., Романюк І.М., 2015
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З урахуванням кон'юнктури українського рин-
ку традиційно більше 80% всього обсягу експорту 
Білорусі в Україну протягом багатьох років ста-
новлять нафтопродукти. Крім того, вагому частку 
в структурі білоруського експорту в Україну за-
ймають: калійні і змішані добрива, трактори та сіль-
ськогосподарська техніка, шини, металопродукція, 
холодильники і морозильники, автомобілі ван-
тажні, тара пластмасова, панчішно-шкарпеткові 
вироби, частини та обладнання для автомобілів 
і тракторів, полімери етилену, волокна синтетич-
ні, продовольчі товари (молочна і рибна продук-
ція, горілка, пиво, кондитерські вироби).

Україна експортує продукцію, яка, в основно-
му, відноситься до критичного імпорту Білорусі, 
необхідного для забезпечення роботи підприємств, 

а також харчові продукти. Зокрема, це електрое-
нергія, метали і металопродукція, корми для тва-
рин, лікарські засоби, вуглець тощо (рис. 1).

У 2014 р. зовнішньоторговельний товароо-
борот України з Республікою Білорусь склав 
5,6 млрд. дол. США. Експорт української продук-
ції до Білорусі складали харчові продукти (20,8% 
від загального експорту у 2014 р.), металургій-
на продукція (17,0% від загального експорту у 
2014 р.), машини та устаткування (11,1%), хімічна 
продукція (11,2%), мінеральна продукція (13,3%) 
(табл. 1).

У зовнішньому товарообороті Республіки Бі-
лорусь частка України становила 7,5% (2014), 
зокрема питома вага в загальному експорті Рес-
публіки Білорусь складала 11,2%, а в імпор-

Таблиця 1
Обсяги зовнішньої торгівлі України з Республікою Білорусь у 2014 р. (млн дол. США)

Експорт Питома вага, % Імпорт Питома вага, % Сальдо
Харчові продукти 336,3 20,8 29,4 0,7 307,0
Мінеральні продукти 215,1 13,3 3275,2 82,5 -3060,0
Хімічна продукція 99,0 6,1 125,2 3,2 -26,2
Полімерні матеріали 82,8 5,1 123,1 3,1 -40,2
Вироби з каменю 
та інша неметалева продукція 39,8 2,5 49,3 1,2 -9,6

Недорогоцінні метали 274,3 17,0 60,0 1,5 214,3
Машини, обладнання та механізми 127,1 7,9 85,7 2,2 41,4
Засоби наземного транспорту 52,0 3,2 95,5 2,4 -43,5
Прилади та апарати 8,9 0,5 5,0 0,1 3,8
Інша продукція 381,6 23,6 122,4 3,1
Всього 1 617,1 3,0 3 970,8 7,3 -2 353,7

Таблиця 2
Оцінка ризиків експорту України до Республіки Білорусь 

Товарні групи / товари Високий 
ризик

Середній 
ризик

Низький 
ризик Коментар

Білорусь

Харчові продукти
Група 04 – молочна сироватка (404) +

невідповідність технічним регламентам Мит-
ного союзу; діє програма з імпортозаміщення*: 
відкрито єдине на теренах СНД виробництва 
глибоко замороженого бактеріального концен-
трату, що використовується у молочній про-
мисловості, дитячому харчуванні. 

Група 10 – кукурудза (1005) +
Група 15 – олія соняшникова (1512) +

Група 17 – кондвироби з цукру (1704) + можливе проведення додаткових перевірок 
продукції

Група 18 – шоколад (1806) + можливе введення антидемпінгових заходів та 
нетарифних обмежень

 

Білорусь Україна

- нафтопродукти,
калійні і змішані добрива, 
- трактори та 
сільськогосподарська 
техніка, шини, 
- частини та обладнання для 
автомобілів і тракторів, 
- автомобілі вантажні,
- металопродукція,
- холодильники і 
морозильники, 
- тара пластмасова, 
- панчішно-шкарпеткові 
вироби, 
- полімери етилену, 
- волокна синтетичні, 
- продовольчі товари 

- електроенергія, 
- метали і 
металопродукція,
- корма для тварин, 
- лікарські засоби,
- вуглець,
- частини рухомого 
складу,
- харчові продукти

Рис. 1. Найважливіші види продукції 
в експорті України і Білорусі
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Рис. 2. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі 
України з Республікою Білорусь, млн. дол. США
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Група 19 – хлібобулочні вироби (1905) + можливе введення антидемпінгових заходів та 
нетарифних обмежень

Група 20 – плоди, горіхи (2008) +

Група 22 – пиво (2203) + можливе введення антидемпінгових заходів та 
нетарифних обмежень 

Група 23 – макуха; тверді відходи від ви-
лучення рослинних жирів і олій (2306) +

Група 24 – інший тютюн (2403) +
Загальним ризиком є те, що до цих груп товарів можливі претензії фітосанітарного та ветеринарного характеру

Мінеральні продукти
Група 25 – портландцемент (2523); галька, 
гравій, щебінь (2517); піски (2505), глини 
(2508)

+

Продукція хімічної промисловості 
та пов’язаних з нею галузей; 

полімерні матеріали
Група 28 – вуглець (2803); 
карбонати (2836)

+

Група 30 – лікарські засоби (3004) + діє програма з імпортозаміщення
Група 33 – засоби догляду за волоссям 
(3305) +

Група 39 – полімери вінілхлориду (3904) + спад українського виробництва
Група 40 – шини (4011) + діє програма з імпортозаміщення

Деревина і вироби 
деревообробної промисловості

Група 44 – плити деревостружкові (4410)
Група 48 – шпалери (4814); папір 
(4818,4805); ящики та інша тара з паперу 
і картону (4819)

+

+

діє програма з імпортозаміщення діє програма з 
імпортозаміщення

Недорогоцінні метали та вироби з них
Група 72 – прокат чорних металів 
(7209, 7208, 7225); інші прутки та бруски з 
вуглецевої сталі (7214); феросплави (7202)
Група 73 – труби з чорних металів 
(7304, 7306); вироби з чорних металів 
(7302)

+

+

спад українського виробництва, скорочення по-
тужностей чи призупинення роботи окремих 
українських підприємств підпадають під Поста-
нову РМ РБ № 48 від 21.01.2014 Про затверджен-
ня переліку імпортозамінних товарів, вироблених 
резидентами ВЕЗ та тих, що поставляються на 
внутрішній ринок республіки; через можливе 
введення антидемпінгових заходів та нетарифних 
обмежень, спад українського виробництва

Машинобудування
Група 84 – обладнання промислове, лабо-
раторне, для обробки матеріалів шляхом 
зміни температури (8419); підшипники різ-
ні (8482); інші двигуни та силові установки 
(8412); крани, клапани, вентилі 
для трубопроводів (8481); насоси (8413)
Група 85 – пульти, панелі, консолі … 
для розподілу електричного струму (8537); 
акумулятори електричні (8507)
Група 86 – стаціонарне обладнання заліз-
ничних, трамвайних ліній; вагони вантажні 
та частини до них (8606, 8607)
Група 87 – частини до транспортних засо-
бів (8708)

+

+

+

+

діє програма з імпортозаміщення, до якої за-
лучені підприємства «Амкодор» (виробництво 
гідравлічного обладнання), холдінг «Салео» (ви-
робництво насос-дозаторів). У Столбцях (на базі 
Мінського моторного заводу) будується завод 
чавунного лиття, що випускатиме М око еколо-
гічні двигуни стандартів Євро5 і Євро6 та дви-
гуни потужністю до 800 к.с. 
підпадають під Постанову М РБ № 48 від 
21.01.2014 Про затвердження переліку імпорто-
замінних товарів, вироблених резидентами ВЕЗ 
та тих, що поставляються на внутрішній ринок 
республіки; невідповідність технічним регла-
ментам Митного союзу
невідповідність технічним регламентам Митного 
союзу підпадають під Постанову М РБ № 48 від 
21.01.2014 Про затвердження переліку імпорто-
замінних товарів, вироблених резидентами ВЕЗ 
та тих, що поставляються на внутрішній ринок 
республіки; діє програма з імпортозаміщення. До 
програми імпортозаміщення залучені такі під-
приємства: БелАЗ, МАЗ, «Амкодор» (екскава-
тори-навантажувачі, зерносушарки, інша спеці-
альна та дорожньо-будівельна техніка)

Вироби з каменю, гіпсу, цементу
Група 68 – шлаковата, мінеральна вата 
(6806) +

Група 70 – вироби із скла (7010) +
Текстильні матеріали та текстильні ви-
роби
Група 61 – комбінації, спідні спідниці, 
труси, нічні сорочки (6108); 
одяг дитячий (6111)

+ діє програма з імпортозаміщення, Програма з 
розвитку легкої промисловості на 2010-2014 рр.

Група 62 – бюстгальтери, пояси, корсети 
(6212) + діє програма з імпортозаміщення, Програма з 

розвитку легкої промисловості на 2010-2014 рр.

Група 64 – частини взуття, гетри. (6406) +
діє програма з імпортозаміщення, Програма з 
розвитку легкої промисловості на 2010-2014 рр.

*Республіка Білорусь 5 років поспіль проводить державну політику тотального імпортозаміщення. Для цього у республіці 
розроблено низку державних програм розвитку та програм імпортозаміщення у промисловості.

Закінчення таблиці 2
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ті – 4,1%. У 2014 р. відбулися негативні зміни у 
структурі торгівлі, що пов’язано із загостренням 
проблем у політичних і торговельно-економічних 
відносинах із Росією. Особливо погіршився ба-
ланс зовнішньої торгівлі з Республікою Білорусь 
у 2014 р. – негативне сальдо зросло на 45,2% 
у порівнянні з 2013 р., експорт впав на 18,4%, 
а імпорт збільшився на 10,1%. За результатами 
І кварталу 2015 р. тенденції щодо скорочення об-
сягів експорту та імпорту України в Республіку 
Білорусь посилилися. Так у порівнянні з І квар-
талом 2014 р. експорт скоротився на 50,6%, а ім-
порт – на 41,2% (рис. 2).

У табл. 2 представлено оцінку ризиків укра-
їнського експорту до Білорусі за різними то-
варними групами. З огляду на те, що ситуація 
з експортом до Республіки Білорусь є складною 
у зв’язку із протекціоністською політикою, яку 
проводить Республіка на території своєї держа-
ви; змінами технічного законодавства через вхо-
дження до Митного Союзу та відповідність його 
вимогам у сфері технічного регулювання; інтен-
сивним проведенням державної політики тоталь-
ного імпортозаміщення, для чого у Республіці 
Білорусь розроблено низку державних програм 
розвитку та програм імпортозаміщення у про-
мисловості. 

Крім того, зниження обсягів торгівлі інко-
ли відбувається й через тимчасові обмеження 
українського імпорту у зв’язку із претензіями 
до української продукції. Усі ці фактори суттєво 
знижують можливості виходу України на біло-
руський ринок. Нами досліджено такі питання:

– які основні перешкоди існують для експорту 
промислової продукції до Республіки Білорусь;

– які ризики ускладнюють вихід вітчизняних 
промислових підприємств на ринок Білорусі; 

– якими є можливості потрапляння україн-
ської продукції на білоруський ринок в умовах 
жорсткої міжнародної конкуренції;

– які заходи співпраці та партнерства у галу-
зевому розрізі можуть стати перспективою дво-
стороннього співробітництва для обох держав.

Основні ризики щодо експорту української 
продукції до Республіки Білорусь, на наш по-
гляд, полягають у такому:

• доступ на ринки Республіки Білорусь 
ускладнений через її членство у Митному союзі. 
Це призвело до того, що сьогодні експорт укра-
їнських товарів пов’язаний із багатьма ризиками 
щодо певних обмежень з боку Білорусі (тарифне 
та нетарифне регулювання, антидемпінгові заходи, 
кількісні обмеження, можливі претензії фітосані-
тарного та ветеринарного характеру, ліцензування 
імпорту тощо). Під такі обмеження підпадають:

– м’ясо птиці, молочні продукти (товарна гру-
па УКТ ЗЕД «Живі тварини; продукти тваринно-
го походження»);

– деякі види макаронних виробів, пиво, шо-
колад (товарна група УКТ ЗЕД «Готові харчові 
продукти»);

– вироби з чорних металів, труби та трубо-
провідна арматура (товарна група УКТ ЗЕД «Не-
дорогоцінні метали та вироби з них»);

• через введення в дію з 02.08.2014 р. нових 
технічних регламентів Митного союзу по безпеці 
залізничного рухомого складу та високошвидкісно-

го транспорту, а також інфраструктури залізнич-
ного транспорту, виникли проблеми з реалізацією 
вагонів та локомотивів українського виробництва;

• у зв’язку із впроваджуваною у Республіці 
Білорусь політикою тотального імпортозаміщен-
ня, складаються певні ризики для українського 
експорту тих секторів промисловості, щодо яких 
розроблено ряд державних програм розвитку та 
програм імпортозаміщення (у легкій, харчовій, 
фармацевтичній, деревообробній промисловос-
ті, машинобудуванні). Зокрема, через прийняту 
Постанову Ради Міністрів Республіки Білорусь 
№ 48 від 21 січня 2014 р. Про затвердження пе-
реліку імпортозамінних товарів, вироблених ре-
зидентами вільних економічних зон та тих, що 
поставляються на внутрішній ринок республіки, 
під її дію підпадають такі українські товари:

– чорні метали (7202, 7207-7211, 7213-7219, 
7222, 7224, 7227, 7229);

– труби з чорних металів (7306-7311, 7315, 
7322, 7326);

– прутки і профілі алюмінієві (7604);
– провода ізольовані, кабелі (8544);
– електродвигуни і генератори (8501);
– трансформатори (8504);
– печі та камери електричні; інше промисло-

ве обладнання (8514);
– електричні водонагрівачі (8516);
– апарати електричні телефонні (8517);
– носії, готові для запису звуку (8523);
– передавачі для радіотелефонного, радіоте-

леграфного зв’язку (8525);
– трактори (8701);
– частини та приладдя моторно-транспорт-

них засобів (8708);
– автомобілі легкові (8703).
Серед можливостей потрапляння української 

продукції на ринок Білорусі ми вбачаємо такі:
• жорсткі політичні обставини та несприятли-

ва макроекономічна ситуація в країні не може не 
позначитися на структурі українського експорту 
до Республіки Білорусь. Найбільші можливості 
для розвитку експорту до Республіки Білорусь 
існують сьогодні не стільки для тих українських 
товарів, які традиційно формують найбільші стат-
ті експорту у структурі взаємної торгівлі між на-
шими країнами, а, скоріше, для тих, що можуть 
забезпечити відкриття нових ніш на цьому ринку, 
забезпечуючи сталий споживчий попит та маючи 
невисокі ризики щодо потрапляння під певні об-
меження з боку Митного союзу:

– виробництво дріжджів, макуха, комбікорми 
(товарна група УКТ ЗЕД «Готові харчові про-
дукти) – лише одне підприємство Білорусі ви-
пускає пекарські дріжджі, якість українських 
дріжджів вища; з огляду на широкий розвиток 
тваринництва, Білорусь зацікавлена у купівлі 
сировини для комбікормів, макухи, що викорис-
товується як добавка для кормів для тварин;

– олія соняшникова (товарна група УКТ ЗЕД 
«Жири та олії тваринного або рослинного похо-
дження») – стабільний попит на цей продукт, 
нестача власного виробництва в Білорусі;

– деревно-волокнисті плити, тара з картону 
(товарна група УКТ ЗЕД «Деревина і вироби з де-
ревини») – Білорусь стабільно входить до трій-
ки імпортерів української плиткової продукції 
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(ДВП, ДСП тощо), проте загрозу для її експор-
ту становить завершення концерном «Кронос-
пан» проекту будівництва у м. Сморгонь двох 
плиткових заводів. У зв’язку з тим, що експорт 
до країн МС ускладнюється, перспективою по-
дальшого розвитку двосторонніх відносин у цій 
сфері стає зміцнення виробничої кооперації;

– керамічні плитки та інші вироби з кераміки; 
клінкерна цегла; облицювальна цегла; сантех-
нічні вироби з кераміки; скляний посуд, скляна 
тара (товарна група УКТ ЗЕД «Вироби з каме-
ню, гіпсу, цементу») – дефіцит якісної цегли 
та керамічної продукції власного виробництва 
на білоруському ринку, зростаючий попит на 
українську лицьову цеглу; зростаючий попит 
на скляний посуд, призначений для зберігання 
та обробки харчових продуктів (скляні кон-
тейнери), введення квот країнами Митного 
союзу на ввезення китайської аналогічної про-
дукції; зростаючий попит на скляну тару че-
рез недостатність власного виробництва для 
потреб харчової промисловості (банки, пляшки 
тощо); українська сантехнічна продукція (ра-
ковини, унітази, ванни тощо) знаходить свого 
споживача на білоруському ринку завдяки ши-
рокому асортименту продукції у нижньому та 
середньому цінових сегментах та застосуван-
ню дешевших матеріалів та комплектуючих;

– щебінь, гравій, галька; сіль; природні піски; 
каолінові глини; граніт; бентоніт (товарна група 
УКТ ЗЕД «Мінеральні продукти») – попит на 
українську продукцію з товарної групи «Міне-
ральні продукти» сформований розвитком до-
рожнього будівництва, інтенсивним розвитком 
скляної промисловості, потребами нафтопере-
робної галузі та машинобудування;

– мостові та козлові крани; стрілочні пере-
води та запчастини до них; силові, спеціальні 
та розподільчі трансформатори, індукційні пла-
вильні печі (товарна група УКТ ЗЕД «Машини, 
обладнання та механізми») – можливість екс-
порту даних видів продукції сформована попи-
том на якісну та надійну продукцію ТОВ «За-
вод підйомно-транспортного устаткування 
«Віра-Сервіс-Інтермаш» (Олександрія, Кірово-
градська обл.), ПАТ «Дніпропетровський стрі-
лочний завод», ПАТ «Запорожтрансформатор», 
ТОВ «Термозит» (Мелітополь);

• взаємовигідною формою співробітництва 
між Україною та Республікою Білорусь може 
стати розвиток промислової кооперації з огля-
ду на тісні коопераційні та технологічні зв’язки 
багатьох крупних промислових підприємств, що 
історично склалися з часів Радянського Союзу. 
Станом на початок 2014 р. виробничо-коопера-
ційними зв’язками поєднано 80 українських та 
білоруських підприємств, створено 9 спільних 
складальних виробництв1. З точки зору подаль-
шого поглиблення двосторонніх відносин, можли-
вим є створення спільних українсько-білорусь-
ких підприємств у різних сферах діяльності, що 
дозволить розвивати середньо- та високотехно-
логічне виробництво та обійти митні бар’єри, які 
встановлюють країни Митного союзу по відно-
шенню до третіх країн:

•	перспективним	 є	 розвиток	 промислового	
співробітництва з випуску продукції машинобу-
дування, сільськогосподарської техніки, вагонів 
вантажних та пасажирських тощо, зокрема:

– створення на виробничих потужностях ДП 
«ВО Південний машинобудівний завод» скла-
дального виробництва тракторів з ВО «РУП 
«Мінський тракторний завод» та зернозбираль-
них комбайнів з РУП «Гомсельмаш»;

– реалізація програми співробітництва між 
ТОВ «Укравтозапчастина» та ВАТ «Бобруйска-
громаш» щодо спільного виробництва трактор-
них причепів;

– створення на базі ВАТ НВП «Херсонський 
машинобудівний завод» спільного з РУП «Гом-
сельмаш» складального виробництва зернозби-
ральних комбайнів «Скиф 330 «Палессе»;

– реалізація програми випуску тракторів МТЗ 
80/82 на базі спільних виробничих потужностей 
ТОВ «Укравтозапчастина» та ТОВ «Техноторг-
ДОН» (Миколаїв) із ВО «РУП «Мінський трак-
торний завод» та ВО «Мінський моторний завод»;

– реалізація спільного проекту щодо виробни-
цтва пасажирських вагонів за участю ЗАТ «Го-
мельський вагонобудівний завод» та ВАТ «Крю-
ківський вагонобудівний завод»;

– реалізація проектів із спільного виробництва 
бурякозбиральних та кормозбиральних комбайнів;
•	перспективним	є	розвиток	співробітництва	

у сфері оборони та безпеки. Основу для співро-
бітництва в області ВПК заклала спільна роз-
робка ДП «Державне Київське конструкторське 
бюро «Луч» та ВАТ «Пеленг» (Мінськ) – створен-
ня протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) 
«Скиф». Велике значення для підвищення обо-
роноздатності можуть мати такі проекти:

– спільна розробка білоруської компанії 
«Тетраэдр» та ДП «Державне Київське кон-
структорське бюро «Луч» зенітного ракетного 
комплексу (ЗРК) Т38 «Стилет», із білоруською 
системою наведення, шасі виробництва ВАТ 
«Мінський завод колісних тягачів» та україн-
ською зенітною ракетою;

– спільний проект з модернізації українсько-
го воєнно-транспортного літака АН-26МСБ, мо-
дернізація і ремоторизація літаків Іл-76, СУ-27, 
МІГ-29 на потужностях ВАТ «Оршанський Авіа-
ремонтний завод»;

– перенесення на Оршанський завод виробни-
цтва газотурбінних двигунів для крилатих ракет; 

– спільні проекти з виробництва протитанко-
вих комплексів «Каракал» та «Шершень»;
•	перспективним	 є	 розвиток	 спільних	 про-

ектів у харчових галузях, зокрема проект щодо 
створення спільного підприємства з виробництва 
морозива між компанією «Савушкин продукт» 
(Брестська область), що спеціалізується на ви-
робництві молочної продукції, та Житомирським 
маслозаводом (компанія «Рудь»);

• нові можливості для ефективного розвитку 
українсько-білоруських взаємин відкриває акти-
візація науково-технічного та інноваційного спів-
робітництва за такими напрямами: нанотехноло-
гії, інформаційно-космічні технології, енергетика 
та енергоефективність, розробка альтернативних 
та відновлювальних джерел енергії, лазерні тех-
нології, біотехнології, нові матеріали, медицина 

1 Сайт Министерства иностранных дел Республіки Беларусь / До-
ступно з: http://mfa.gov.by/bilateral/cis/



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ116

4 (07), листопад 2015

і фармацевтика. Зокрема, перспективними мо-
жуть стати проекти:
•	у фармакологічній діяльності:
– створення спільних науково-промислових 

комплексів з повним технологічним циклом ви-
робництва готових лікарських препаратів;

– співробітництво в області виробництва пре-
паратів крові та діагностикумів на базі ДП «За-
вод хімічних реактивів» (м. Харків), НТК «Інсти-
тут монокристалів» НАН України;
•	у електроприладобудуванні:
– створення спільного українсько-білоруського 

підприємства з виробництва світлодіодної техніки;
• перехід на взаєморозрахунки у гривнях у 

зовнішньоторговельних операціях пом’якшує на-
слідки кризових процесів останнього часу в обох 
країнах та сприятиме інтенсифікації взаємної 
торгівлі;

• для України і Республіки Білорусь при ви-
значенні перспективних напрямів торговельно-
економічного співробітництва стратегічним варі-
антом «win-win» є застосування партнерського 
підходу, що особливо актуально в умовах скоро-
чення присутності українських товаровиробників 
на ринках СНД, а також за наявності майже од-
накових для обох країн конкурентних переваг на 
зовнішніх ринках. Така співпраця може базува-
тися на правилах визначення країни походжен-
ня товару, що сприятиме розвитку промислової 
кооперації і взаємного інвестування між Украї-
ною і Республікою Білорусь.

Налагодження двостороннього співробітни-
цтва в сфері постачання промислової продукції 
і організації спільного промислового виробництва 
є важливим напрямком українсько-білорусько-
го торговельно-економічного та інвестиційного 
співробітництва, що потребує додаткового до-
слідження і опрацювання експертами обох кра-
їн ефективних шляхів і механізмів взаємодії в 
таких промислових галузях як: машинобудуван-
ня, хімічна і харчова промисловість, інноваційне 
і науково-технологічне промислове співробітни-
цтво, військово-промислове співробітництво.

В зв’язку з цим, в рамках Української час-
тини Міжурядової українсько-білоруської змі-
шаної комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва, стає актуальним створення спе-
ціалізованих робочих підгруп по пріоритетних 
напрямах промислового співробітництва і розви-
тку виробничої кооперації із залученням пред-
ставників органів влади та бізнесу, промислових 
підприємств та галузевих асоціацій, громадських 
і наукових профільних організацій з метою роз-
роблення заходів:

• у сфері промислової політики та підприєм-
ництва:

– запровадження практики тісної співпраці 
торговельно-промислових палат обох країн з пи-
тань промислового партнерства та науково-ви-
робничої кооперації, особливостей виведення на 
зовнішні ринки суб’єктів господарювання окре-
мих галузей промисловості;

– в рамках проекту EAST INVEST – спри-
яння економічній співпраці щодо організації під-
тримки бізнесу (проведення бізнес-делегацій, 
зустрічей, форумів тощо, проведення щорічних 
конференцій для налагодження зв’язків та об-

міну досвідом, стажування представників орга-
нізацій, що просувають інтереси українських та 
білоруських бізнес-кіл, надання консультаційної 
підтримки у пошуку партнерів, розвиток індиві-
дуальних програм обміну досвідом);

– в рамках транскордонного співробітни-
цтва – сприяння розвитку довгострокового тран-
скордонного підприємництва, вирівнюванню 
можливостей та умов для підприємницької ді-
яльності; стимулювання транскордонного обміну 
досвідом; нарощування обороту товарів та послуг 
між країнами – партнерами по транскордонному 
співробітництву; 

– реалізація спільних програм розвитку інф-
раструктурних галузей і транзитних коридорів;

• у сфері торговельно-економічного співро-
бітництва:

– запровадження практики тісної співпраці 
торговельно-промислових палат обох країн щодо 
перспектив торговельного та інвестиційного спів-
робітництва, презентації інноваційно-технологіч-
них та ділових можливостей провідних підпри-
ємств промисловості;

– налагодження механізмів вирішення торго-
вельних суперечок між Україною та Республікою 
Білорусь шляхом утворення відповідного міждер-
жавного консультативно-дорадчого органу;

– створення «вільних експортних зон» для 
полегшення доступу до імпортних високотехно-
логічних компонентів, необхідних для експортно-
го виробництва;

– використання преференційних цін та інших 
стимулюючих інструментів у взаємній торгівлі;

– розробка та впровадження механізмів за-
хисту і просування інтересів українських компа-
ній на внутрішній ринок Білорусі, зокрема – акти-
візація діяльності торговельного представництва 
з метою сприяння збільшенню прямих інвести-
цій, розширення науково-технічної, виробничої 
кооперації і торговельних відносин.

Висновки з проведеного дослідження. Зва-
жаючи на важливість порушених питань щодо 
визначення перспективних напрямів україн-
сько-білоруської співпраці у торговельно-еко-
номічній та промислово-коопераційній сферах 
слід зазначити, що відносини між нашими кра-
їнами мають значний потенціал для розвитку. 
При цьому серед пріоритетних напрямів їх роз-
витку можна виділити транспортну сферу, про-
мисловий комплекс, аграрний сектор, харчову 
промисловість. Перспективними напрямками 
міждержавного співробітництва можуть стати, 
зокрема, локалізація виробництва білорусько-
го машинобудування на українській території 
та створення спільних підприємств у Білорусі, 
створення спільних підприємств у хімічно-про-
мисловому виробництві та виробництві техніки, 
співпраця у будівельній сфері, військово-про-
мислове співробітництво. Створення спільних 
підприємств сприятиме виробництву конкурен-
тоспроможної продукції, яка може мати попит 
не тільки на наших, а й на світових ринках. Для 
поліпшення торговельно-економічних відносин 
потрібно зняти з обох сторін бар’єри, які зава-
жають вільному руху товарів, щоб зона віль-
ної торгівлі працювала повноцінно без вилучень 
і обмежень.
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И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ТОРГОВЛЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ

Аннотация
В данной статье проанализирована динамика изменений в товарной структуре украинского экспорта в Республику 
Беларусь в разрезе основных товарных групп. Обоснованы риски и возможности роста объемов торговли между 
Украиной и Беларусью. Определены перспективные направления увеличения экспорта украинской промышленной 
продукции на рынок Беларуси. Предложены перспективные проекты двустороннего сотрудничества между странами. 
Ключевые слова: Украина, Республика Беларусь, торговые отношения, экспорт, промышленная продукция.
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Summary
This article analyzes dynamics of changes in the commodity structure of Ukrainian exports to Belarus with a breakdown 
into main commodity groups. Risks and opportunities of growth in trade between Ukraine and Belarus are justified. 
Perspective directions of increasing export of Ukrainian industrial products to the market of Belarus are determined. 
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ОБЛІКОВА СТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Статтю присвячено встановленню місця та значення облікової ставки центрального банку серед інструментів валют-
ного регулювання. Автором визначено переваги та недоліки застосування облікової ставки у валютному регулюванні, 
охарактеризовано нормативну базу її використання в Україні. На основі аналізу емпіричних відомостей виявлено 
суттєві недоліки у регулюванні НБУ облікової ставки, запропоновано заходи щодо їх усунення.
Ключові слова: валютне регулювання, динаміка валютних операцій, інфляція, кон’юнктура кредитного ринку, облікова 
ставка, пропозиція іноземної валюти.

Постановка проблеми. Розвиток економіки 
будь-якої країни ґрунтується, серед іншого, на 
кредитуванні банками суб’єктів підприємництва. 
Активність надання позичок залежить, голо-
вним чином, від центрального банку (далі – ЦБ), 
який регулює середній рівень відсоткових ста-
вок у країні через зміну облікової ставки: чим 
меншою вона є, тим дешевшими є позички і тим 
швидше зростатиме економіка. На цьому тлі цьо-
горічне рішення Національного банку України 
(далі – НБУ) суттєво підвищити облікову ставку 
в умовах стагнації виглядає, щонайменше, не-
переконливо, що й зумовлює актуальність до-
слідження особливостей управління обліковою 
ставкою в Україні та визначення її місця серед 
інструментів валютного регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
значенню теоретичних підвалин і аналізу прак-
тичного застосування облікової ставки як інстру-
мента монетарного та валютного регулювання 
присвячені праці багатьох знаних економістів: 
як зарубіжних, зокрема Нобелівських лауреа-
тів Пола Кругмана та Роберта Мандела, а та-
кож Джона Тейлора та Джефрі Френкеля, так 
і українських, серед яких варто назвати О. І. Бе-
реславську, А. С. Гальчинського, О. В. Дзюблюка, 
Ф. О. Журавку, В. І. Міщенка та інших.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження цих і решти 
вчених характеризуються значною розбіжністю 
у поглядах на сутність і значення облікової став-
ки ЦБ. Саме тому актуальним є узагальнення їх 
висновків задля формулювання виваженого по-
гляду на теорію та практику застосування об-
лікової ставки в монетарному та, особливо, ва-
лютному регулюванні. Не менш важливим є й 
удосконалення отриманих раніше результатів 
через аналіз останніх емпіричних фактів.

Мета статті. Отже, метою цього дослідження 
є наукове обґрунтування сутності облікової став-
ки ЦБ та визначення її значення як інструмента 
валютного регулювання.

Виклад основного матеріалу. Облікову став-
ку ЦБ доцільно визначати як процентну ставку, 
з урахуванням якої ЦБ здійснює операції з об-
ліку векселів (редисконтування), кредитування 
банків (надання їм позичок рефінансування) та 
обчислення штрафів і пені за порушення норма-
тивів. За результатами попередніх досліджень 
нами було встановлено, що вона є адміністратив-

ним інструментом валютного регулювання з опо-
середкованим впливом [10, с. 167]. Це пояснюєть-
ся тим, що застосування облікової ставки завжди 
пов’язане з імперативним впливом регулятора на 
банківську систему та кредитний ринок, але цей 
вплив, як такий, не обов’язкового призводить до 
зміни вектору розвитку валютних відносин. Пере-
довсім, облікова ставка визначає кон’юнктуру на 
ринку кредитних ресурсів, адже слугує основою 
обчислення відсоткових ставок за кредитними 
операціями банків (депозитними і позичковими).

Необхідність зміни відсоткових ставок на кре-
дитному ринку визначається обліковою політи-
кою, яка за своєю сутністю є процесом обрання 
цільових показників ринкових ставок і методів їх 
досягнення (серед яких як зниження, так і під-
вищення облікової ставки). Зазначимо, що мето-
дом використання облікової ставки у валютно-
му регулюванні є зміна її рівня, а не облікова 
(процентна) політика, що випливає з наведеного 
вище змісту цього поняття. Тому для окреслен-
ня дій ЦБ з обґрунтування необхідного значення 
цієї ставки, а також дій з її фактичного вста-
новлення коректніше використовувати термін 
«управління обліковою ставкою».

Облікова ставка є одним із найпопулярніших 
у світі інструментів грошово-кредитного та ва-
лютного регулювання [4, с. 294-295]. На наш по-
гляд, це обумовлюється трьома основними мо-
тивами: по-перше, встановлення певного рівня 
облікової ставки та його зміна знаходяться в од-
ноосібному розпорядженні ЦБ; по-друге, засто-
сування ним цього інструменту не вимагає зна-
чного часу та жодних витрат; по-третє, ефект від 
зміни рівня цієї ставки достатньо просто вимі-
ряти кількісно, адже він має свій прояв у зміні 
номінальних процентних ставок за позичками та 
депозитами на внутрішньому кредитному ринку.

Застосування облікової ставки у валютному 
регулюванні має і свої недоліки, адже її вплив на 
валютні відносини є опосередкованим. Це поясню-
ється тим, що в умовах низької облікової ставки 
операції з рефінансування є настільки доступни-
ми, що мотивація банків до залучення коштів на 
кредитному ринку суттєво знижується [2, с. 15]. 
У разі ж, коли у банківській системі певної дер-
жави існує значна кількість банків з іноземним 
капіталом (тобто, з безперешкодним доступом до 
кредитних ресурсів, номінованих в іноземній ва-
люті), вплив облікової ставки на рівень середньо-
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зважених за валютами позичкових і депозитних 
ставок до певної міри нівелюється дешевизною 
інвалютних активів, що надходять на ринок.

В Україні законодавчо управління обліковою 
ставкою цілком покладене на НБУ, Правління 
якого уповноважене приймати рішення щодо її 
зміни [6, ст. 15, 27]. Такі дії Закон називає «дис-
контною валютною політикою», нормативно ви-
значений зміст якої – регулювання руху капіталу, 
балансування платіжних зобов’язань і коригуван-
ня валютного курсу [6, ст. 46] – навряд чи можна 
ототожнювати зі встановленням орієнтирів розви-
тку валютних відносин (фактично все це є захода-
ми з досягнення запланованих показників).

Таким чином, сьогодні в Україні de iure дис-
контна політика ототожнюється зі зменшенням 
облікової ставки, а з того, що здійснення будь-
яких практичних дій без наявного довгостроко-
вого плану не має сенсу, випливає, що причиною 
неефективного управління обліковою ставкою є, 
зокрема, недосконалість нормативно-правового 
забезпечення цього процесу.

НБУ регулярно змінює рівень облікової став-
ки, однак найбільшою частотою її коливання 
відзначилися 1994–1998 рр., коли розмір ставки 
встановлювався мало не щомісяця. Впливаючи 
на нижню границю відсоткових ставок на кре-
дитному ринку певної країни, облікова ставка 
тим самим впливає на формування ціни капіта-
лу, а відтак – є одним з найважливіших чинни-
ків зростання чи падіння обсягів іноземних інвес-
тицій, що завжди супроводжуються припливом 
і відтоком іноземної валюти з грошового ринку.

Цілком зрозуміло, що за таких умов облікова 
ставка, як інструмент монетарного та валютного 
регулювання, безпосередньо впливає як на ре-
альне економічне зростання (через регулювання 
обсягів інвестування із-за кордону), так і на ці-
нову стабільність (адже такі інвестиції розши-
рюють пропозицію іноземної валюти на внутріш-
ньому ринку, а відтак – збільшують грошову 
масу), яка тісно пов’язана зі співвідношенням об-

сягів випуску продукції та грошової пропозиції. 
Саме тому доцільним є порівняння зміни рівня 
облікової ставки з динамікою Індексу споживчих 
цін (ІСЦ) і реального ВВП (рис. 1).

На рис. 1 видно, що протягом досліджувано-
го періоду найбільшого рівня облікова ставка ся-
гала в 1995 р. (110%) і 1998 р. (60%), а впродовж 
2002–2013 рр. загалом не перевищувала 12% (рівень 
2008 р.), і лише в 2015 р. досягла 30% (востаннє та-
кий рівень спостерігався в 2000 р.). Констатуємо, що 
суттєве підвищення ставки відбувалося, як правило, 
підчас кризового етапу, тобто для стримування не-
гативного впливу на економіку НБУ послідовно вда-
ється до політики «дорогих грошей».

Аналіз представлених на рис. 1 темпів зрос-
тання ІСЦ свідчить, що за останні 20 років цей 
показник, у порівнянні з 1991 р., зріс майже в 
450 тис. раз, з них лише впродовж 2014 – І півр. 
2015 рр. – майже в 200 тис. раз, що не можна 
вважати показником економічної стабільності.

Що ж стосується динаміки реального секто-
ра (обчисленої через зростання реального ВВП 
у цінах 1991 р.), то на рис. 1 видно, що протя-
гом аналізованого періоду дійсні обсяги виробни-
цтва в Україні тільки скорочувалися, і навіть не 
досягли рівня 1991 р. Хоча на початку 2009 р. 
реальний сектор становив майже 75% базисного 
року, фінансова криза звела нанівець усі досяг-
нення, і з 2014 р. (після незначного зростання в 
2010–2013 рр.) обсяги реального ВВП знову поча-
ли скорочуватися. Цей аналіз показав, що зміни 
рівня облікової ставки НБУ майже не корелюва-
ли з динамікою реального виробництва та спо-
живчою інфляцією в Україні.

2 березня 2015 р. Правління НБУ прийняло По-
станову № 154 «Про регулювання грошово-кредит-
ного ринку», згідно з якою облікова ставка вперше 
за 15 років сягнула рівня 30%. Така міра поясню-
валася необхідністю вжити заходи для «зниження 
напруги на грошово-кредитному ринку» [7].

Варто зазначити, що високий рівень облікової 
ставки суттєво звужує дію процентного каналу 
кредитування, що згубно впливає на економіч-
ний розвиток. Відповідно, за низького рівня об-
лікової ставки дія цього каналу розширюється, 
а зростання економіки відбувається за рахунок 
припливу іноземних інвестицій.

Саме тому підвищення ключової ставки до та-
кого високого значення є дуже жорсткою мірою 
регулювання (що, доречи, визнавалося й самим 
НБУ), яка жодним чином не може слугувати сиг-
налом до поліпшення ситуації хоча б в середньо-
строковій перспективі, а відтак – не вгамовує 
ринкову паніку. З цього випливає, що прийняття 
рішення про збільшення облікової ставки мотиву-
валося неназваними, глибинними причинами. Аби 
наблизитися до їх розуміння, спершу порівняємо 
основні ставки в країні з обліковою (таблиця 1).

Як видно з даних табл. 1, протягом практично 
усього досліджуваного періоду зберігалося при-
роднє положення, коли облікова ставка є ниж-
чою від ставки рефінансування, адже НБУ є кре-
дитором останньої надії для банків, які прагнуть 
відновити свою ліквідність.

Порівнюючи облікову ставку з рівнем ставок 
за депозитними операціями, зазначимо, що рі-
вень відсотків за валютними депозитами постій-
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Рис. 1. Динаміка облікової ставки НБУ, реального 
ВВП та ІСЦ у 1995 – 2014 рр. (на кінець року) 

та на кінець І півр. 2015 рр., %*

Розраховано та побудовано автором за даними [3; 9]
* Темпи зростання реального ВВП до базисного 1991 р. 
розраховані за формулою:
Тзр ВВПр конкретного року = ВВПр конкретного року / 
ВВПр 1991 року * 100%
Темпи зростання ІСЦ до базисного 1991 р. розраховані за 
формулою:
Тзр ІСЦ конкретного року = ІСЦ конкретного року / ІСЦ 
1991 року * 100%
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но був значно нижчим. Ставки ж за позичками в 
гривні в 2013–2014 рр. були вищими, ніж ставка 
рефінансування, в той час, як процентні ставки 
за інвалютним кредитуванням вже з середині 
2014 р. не підкорялися динаміці облікової ставки.

Розглянемо скореговані на рівень інфляції 
ставки в Україні (таблиця 2).

Як видно з даних табл. 2, протягом майже всьо-
го досліджуваного періоду ІСЦ зростав темпами, 
що пришвидшувалися: якщо в IV кв. 2013 р. ціни 
зросли лише на 0,2%, то в ІV кв. 2014 р. – на 
22,2%, а в ІІ кв. 2015 р. – на 58,9%. Разом з тим, 
скориговані на рівень інфляції номінальні ставки 
за операціями рефінансування та за кредитними 
операціями (і позичковими, і депозитними) прак-
тично постійно скорочувалися, що викликало ще 
більший рівень інфляції.

За результатами обчислень можна зробити 
істотний висновок про те, що вже з середини 
2014 р. і до сьогодні реальні процентні ставки за 
позичками рефінансування банків Національним 
банком України та позичковими і депозитними 

операціями банків є від’ємними через те, що 
квартальний приріст інфляції перевищив 10%, і 
у І півр. 2015 р. сягнув майже 60%. Якщо ж взяти 
до уваги, що сьогодні дійсна інфляція є набагато 
більшою за офіційні показники, відсоткові ставки 
мають бути ще меншими, ніж наведені в табл. 2.

Особливої уваги заслуговує те, що першими 
згубний вплив інфляції зазнали вклади в інозем-
ній валюті. На перший погляд, подібна ситуація 
є неможливою, адже ставки за валютними опе-
раціями формуються не тільки і не стільки під 
впливом облікової ставки ЦБ та інфляції у пев-
ній країні, як на базі ціни ресурсів на міжнарод-
ному ринку капіталів. Але через те, що з 2014 р. 
в Україні діє заборона на видачу клієнтам іно-
земної валюти за електронними платіжними за-
собами [5, п. 13], сплата відсотків за інвалютними 
депозитами фактично здійснюється у гривні, що 
нівелює захищеність таких вкладів від інфляції, 
адже національна валюта протягом досліджува-
ного періоду перманентно втрачала свою купі-
вельну спроможність.

Таблиця 1
Облікова і відсоткові ставки за операціями банків України 

у квартальному розрізі в 2013 – І півр. 2015 рр. (на кінець кварталу), %

Період

Облікова ставка НБУ, в т.ч. Середньозважені ставки банків за:

базова
середньозваж. 

за всіма інструм. 
рефінансування

позичками депозитами

у нац. валюті в ін. валюті у нац. валюті в ін. валюті

І кв. 2013 7,5 8,0 17,4 9,4 11,5 6,0
ІІ кв. 2013 7,0 7,6 16,4 9,7 10,5 5,6
ІІІ кв. 2013 6,5 6,9 16,0 9,6 9,9 5,7
IV кв. 2013 6,5 6,8 16,8 8,8 11,1 6,1
І кв. 2014 6,5 11,0 18,6 8,7 13,1 6,4
ІІ кв. 2014 9,5 15,3 18,0 9,3 13,1 6,8
ІІІ кв. 2014 12,5 16,4 17,1 9,2 11,4 6,7
IV кв. 2014 14,0 18,0 17,2 8,8 10,8 7,0
І кв. 2015 30,0 32,0 20,2 8,2 10,3 6,9
ІІ кв. 2015 30,0 32,3 23,4 9,3 15,4 7,5

Складено автором за даними [3; 9]

Таблиця 2
Рівень інфляції та реальні ставки за операціями банків України 

у квартальному розрізі в 2013 – І півр. 2015 рр. (на кінець кварталу), %*

Період Тпр ІСЦ

Скориговані** на рівень інфляції реальні ставки за:
інструментами 
рефінансування 

НБУ

позичками депозитами

у нац. валюті в ін. валюті у нац. валюті в ін. валюті

І кв. 2013 -0,5 8,5 17,9 9,9 12,0 6,5
ІІ кв. 2013 -0,4 8,0 16,8 10,1 11,0 6,1
ІІІ кв. 2013 -0,3 7,2 16,3 9,9 10,2 6,0
IV кв. 2013 0,2 6,6 16,6 8,6 10,9 5,9
І кв. 2014 1,7 9,3 16,9 7,0 11,4 4,7
ІІ кв. 2014 9,9 5,4 8,1 -0,6 3,2 -3,1
ІІІ кв. 2014 14,8 1,6 2,3 -5,6 -3,4 -8,1
IV кв. 2014 22,2 -4,1 -5,0 -13,4 -11,3 -15,2
І кв. 2015 36,3 -12,6 -16,1 -28,1 -26,0 -29,4
ІІ кв. 2015 58,9 -26,7 -35,5 -49,6 -43,5 -51,4

Розраховано автором за даними [3; 9]
* Темпи приросту ІСЦ розраховано за формулою:
Тпр ІСЦ конкр. кв. = (ІСЦ конкр. кв. – ІСЦ попер. кв.) / ІСЦ попер. кв. * 100%
** Скориговані ставки розраховані як різниця між рівнем номінальної ставки та приростом ІСЦ.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 121

4 (07), november 2015

Фактично, впродовж, принаймні, останнього 
року і НБУ, і банки, і їх вкладники несуть збит-
ки за власними кредитними операціями. І якщо 
збитковість депозитів клієнтів банків є повсяк-
денністю, адже обумовлюється дією закону аси-
метрії інформації, то витрати, які несуть бан-
ки та НБУ, є неприпустимими для нормального 
функціонування економіки, адже від стійкості 
банківської системи та кожної окремої її лан-
ки прямо залежить стабільність господарських 
зв’язків між агентами ринку, тому що ці зв’язки 
реалізуються саме через банки.

Мусимо констатувати, що найбільш вірогід-
ним мотивом підвищення рівня облікової став-
ки до 30% є намір НБУ хоч якось компенсувати 
втрати за операціями з рефінансування, при-
чиною яких є стрімкий приріст рівня інфляції. 
Хоча мінімізація збитків як таке заслуговує на 
повагу, засоби його реалізації (тобто підвищення 
облікової ставки) не тільки не втримують інфля-
цію, а й скорочують і без того кволу динаміку 
кредитування. В свою чергу, це унеможливлює 
щонайменше економічне зростання, а відтак – 
відстрочує терміни виходу України з кризи. На 
наш погляд, більш обґрунтованим у даній си-
туації є поступове зменшення облікової ставки 
до рівня 1-2%, адже лише тоді, з пожвавленням 
кредитного ринку, реалізуються перспективи 
щодо отримання Україною іноземних інвестицій, 
які сприятимуть зростанню національного дохо-
ду і виходу з кризи [8, с. 134-135].

Більш радикальним шляхом пожвавлення 
кредитування в країні є обрана Шведським Рік-
сбанком стратегія від’ємних відсоткових ставок: 
ставка репо з 28 жовтня 2015 р. складає «мінус» 
0,35% [1]. За таких умов, ЦБ одержує від упо-
вноважених банків плату за зберігання депо-

зитів – тобто, в країні створюються умови, за 
яких використання кредитних ресурсів навіть з 
мінімальною рентабельністю (або взагалі без неї) 
є кращим, ніж тримання залучених вкладів на 
кореспондентських рахунках.

На наш погляд, таке рішення має всі шанси на 
успіх, адже коли в країні протягом 5-10 років по-
слідовно провадиться експансіоністська грошово-
кредитна політика, через доступність кредитних 
ресурсів для модернізації та розширення виробни-
цтва це викликає пожвавлення в реальному сек-
торі економіки. Останнє, в свою чергу, наповнить 
ринок товарами вітчизняного виробництва, що по-
значиться на зміцненні курсу національних грошей 
і зростанні їх купівельної спроможності, а відтак – 
на збільшенні національного доходу країни.

Висновки і пропозиції. Таким чином, облікова 
ставка ЦБ є важливим інструментом монетарно-
го та валютного регулювання. Її значення поясню-
ється здатністю впливати на рівень відсоткових 
ставок за кредитними операціями банків, які ви-
значають як рівень ділової активності, так і інфля-
ційну динаміку в країні. Втім, забезпечення про-
цесу управління обліковою ставкою НБУ потребує 
вдосконалення (через те, що законодавчо регулю-
вання облікової ставки ототожнюється з її знижен-
ням – дисконтною політикою). В статті доведено, 
що сьогодні, з огляду на зростання інфляції в кра-
їні, підвищенням рівня облікової ставки (як інстру-
мента монетарного регулювання економіки) НБУ 
намагається вплинути на зменшення інфляційної 
тенденції, що має сприяти посиленню купівельної 
спроможності та валютного курсу національних 
грошей. Однак без активних дій Уряду, спрямо-
ваних на зростання вітчизняного виробництва, дії 
лише НБУ, спрямовані на вихід країни з економіч-
ної кризи, не здатні змінити ситуацію на краще.
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Аннотация
Статья посвящена установлению места и значения учетной ставки центрального банка среди инструментов валютного 
регулирования. Автором определены преимущества и недостатки применения учетной ставки в валютном регулиро-
вании, охарактеризована нормативная база ее использования в Украине. На основе анализа эмпирических данных 
выявлены существенные недостатки в регулировании НБУ учетной ставки, предложены меры по их устранению.
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CENTRAL BANK’S DISCOUNT RATE AS AN INSTRUMENT 
OF THE FOREIGN EXCHANGE REGULATION

Summary
The article is dedicated to the ascertainment of the place and importance of central bank's discount rate among instruments 
of the foreign exchange regulation. It is identified by the author advantages and disadvantages of using the discount rate 
in the foreign exchange regulation, described the legal basis of its use in Ukraine. Based on the analysis of empirical data 
it is revealed significant lapses in using the discount rate by NBU, proposed measures to address them.
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